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   ( ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް   ޕަބްލިކް )   9/ 2015  ބަރު ންޤާނޫނު ނަ 
 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  1)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 
 އްދާތައް ދާއީ މާ : އިބްތި އެއްވަނަ ބައި 

 

ފެތުރުމާ )ހ(   .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  މަޢުލޫމާތު  ޚަަބރާއި  އިތުރުކުރުމާ  ،އިމިއީ،  ، އިހޭލުންތެރިކަން 

'ލުމިޝާމުނިފޫހިފިލުވުންވެސް   މީޑިއާ''ވާގޮތުން،  ސަރވިސް  ގެ    'ޕަްބލިކް 

ވަކި   ގޮތުގައިނަމުގައި  ޤާއިމުކޮށް، ،  ކުންފުންޏެއްގެ  މީޑިއާ  ދައުލަތުގެ 

ހިންގާ މީޑިއާ  ސަރވިސް  ަބޔާންކުރާ  ސޫއު  އިހަމަތަކާ  ނެޕަްބލިކް  ލުތައް 

 ޤާނޫނެވެ. 

 ނެވެ. ންހެމި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު" މި )ށ(   

 

އެހެން  .2 މާނަކުރުން  ޤާނޫނުގައި  އަންނަނިވި    މި  ނުވާހާހިނދަކު،  ަބޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް 

އެ ދެވިފައިވަނީ  ލަފުޒުތަކަށް  ގުޅިގެން   ޢިާބރާތްތަކާއި  ލަފުޒުތަކާ  ޢިާބރާތްތަކާއި 

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުންތަކެވެ.

ބުނެފަ )ހ(    ކަމަށް  މީޑިއާ"  ސަރވިސް  ޤާނޫނާ  އެ  އި"ޕަްބލިކް  މި  ވަނީ، 

ޚިދުމަތް ތިގޮތުގެމަ  އެއްގޮތްވާ މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ން، 

 ދިނުމަށްޓަކައި ހިންގާ ކުންފުންޏަށެވެ.

 އި، ޚަަބރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާ  ،" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީމީޑިއާ"ނިއު   )ށ(   

އިންޓަރނެމުމުނިފޫހިފިލުވު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  ޚިދުމަތް   އިޓާގެ 

، ޓަރއެނޫންވެސް ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ތެރެއިން އަލަށް އުފެދޭ ފޭސްުބކް، ޓްވި

ވަސީލަތްތަކަށާޔޫޓިއުްބ ފެތުރު  އިޚަަބރާ،  އިފަދަ   އި، މާމަޢުލޫމާތު 

އަލަށް މުމުނިފޫހިފިލުވު ދުނިޔޭގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތް  ގެ 

 ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެހައި އީޖާދުތަކަށެވެ.

ޑްކާސްޓް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ރޭޑިއޯ  ރޯްބ" ނ( )  

މޮަބއިލް ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް  އިންޓަރނެޓް  ނުވަތަ  ން،  ފޯ  މެދުވެރިކޮށް 
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 އުނިކުރެވިފައިމި އަކުރު  ،ދާއިންވަނަ މާއް 1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު މީޑިއާގެ ސަރވިސް  ލިކް ޕަބް) 6/ 2018 ނަންބަރު ޤާނޫނު 1
 އިއުނިކުރެވިފަމި އަކުރު  ،ވަނަ މާއްދާއިން 2ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 1ށް  އަ (ޤާނޫނު މީޑިއާގެ ސަރވިސް  ޕަބްލިކް ) 6/ 2018 ނަންބަރު ޤާނޫނު 2
އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 3 މާއްދާއިން  2އަދި    1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނަޞްލާ ވަނަ  ގުޅިގެން،  އި  ގެނެވުނު  ވަނަ    އެ ޞްލާޙާ 
 ތަރުތީބުކުރެވިފައި  އަކުރުތައްގެ މާއްދާމި ، އިންދާމާއް ވަނަ  13ނޫނުގެ ޤާ

ނުވަތަ  އަޑު  ރައްޔިތުންނަށް  މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް  ފަދަ  ޓެބްލެޓް 

 މަންޒަރާއި އަޑު ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށެވެ.

އެވަނީ ރ()   ުބނެފައި  ކަމަށް  މީޑިއާ"  ޗާޕުކުރެވިގެން   ،"ޕްރިންޓް  ކަރުދާހުގައި 

އުފެއްދުންތަކުގެ  ،  އިފޮތްފޮތާ ފަދަ  ޖަރނަލް  މަޖައްލާ،  ގޮތުގައި ނޫސް 

ފެތުރުމާ މަޢުލޫމާތު  ފޯރުކޮށްދޭ މުމުނިފޫހިފިލުވު  ، އިޚަަބރާއި  ޚިދުމަތް  ގެ 

 ވަސީލަތްތަކަށެވެ. 

މަޢުލޫމާތު    އިބުނެފައި އެވަނީ، ޚަަބރާ  މަށްން" ކަކަން"އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަ )ބ(   

ޤާނޫނާ  މުމުނިފޫހިފިލުވު  އިފެތުރުމާ މި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި،  ޚިދުމަތް  ގެ 

ން، ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ  ތިގޮތުގެމަ އެއްގޮތްވާ

ނުވަތަ   ސެކްޝަނަކުން  ނުވަތަ  ވަކި  ޚިދުމަތަކުން  ވަކި  ކުންފުނީގެ 

ހިފަހައްޓާ  ފުންކު މުވައްޒަފަކު  ވަކި  ލުތަކުގެ ސޫއު   އިހަމަތަކާނީގެ 

 މިނިވަންކަމަށެވެ. 

ކަ )ޅ(   ސިޔާސަތު"  އެވަނީ   މަށް "އެޑިޓޯރިއަލް  މަޢުުބނެފައި  ޚަަބރާއި  ލޫމާތު  ، 

ޚިދުމަތް  މުމުނިފޫހިފިލުވު  ،އިފެތުރުމާ ޤާނޫނާ ގެ  މި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، 

މީޑިއާއިން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ   ރވިސްސަ ކް ން، ޕަްބލިތިގޮތުގެމަ އެއްގޮތްވާ

ވަކިވަކި ސެކްޝަންތަކުން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވަކިވަކި ޚިދުމަތަކުން ނުވަތަ 

ވައްޒަފަކު ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށް ކުންފުނީގެ އިސް  ކުންފުނީގެ ވަކިވަކި މު

 ލުތަކަށެވެ.ސޫއު އިޓުން ކަނޑައަޅާ ހަމަތަކާމެނޭޖްމަން

 1 ]އުނިކުރެވިފައި[ )ކ(   

 2 ]އުނިކުރެވިފައި[ )އ(   

ކަމަ"އަރުޝީފުކު 3( ކ)   މީޑިއާ  ރުން"  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ށް 

ދަށަށް   ެބލުމުގެ  ކުންފުނީގެ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ގުޅިގެން  އުފެދުމާ 

ޓީވީއަންނަ އަދި ނޫސް  ،،  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ   އިމަޖައްލާއާ  ރޭޑިއޯ  އެނޫން 

ގެންދާ   ސަރވިސް   ޕަްބލިކް،  އިއަރުޝީފާ އުފައްދަމުން  ދަށުން  މީޑިއާގެ 
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އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 4 މާއްދާއިން  2ދި  އަ  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ  ގުޅިގެން،  އި  ގެނެވުނު  ވަނަ    އެ ޞްލާޙާ 
 ތަރުތީބުކުރެވިފައި  ރުތައްއަކު ގެ މާއްދާމި ، ދާއިންމާއް ވަނަ  13ނޫނުގެ ޤާ
އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 5 މާއްދާއިން  2އަދި    1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ  ގުޅިގެން،  އި  ގެނެވުނު  ވަނަ    އެ ޞްލާޙާ 
 ތަރުތީބުކުރެވިފައި  އަކުރުތައްގެ މާއްދާމި ، ދާއިންމާއް ވަނަ  13ނޫނުގެ ޤާ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އެން ޒަމާނީ  އުފެއްދުންތައް  އެހީއާއެކު މެހައި 

 ރައްކާކުރެވެމުންދާ ދިއުމަށެވެ.

އް  އެވަނީ، މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެ"އިޝްތިހާރުކުރުން" ކަމަށް ުބނެފައި 4( އ)  

ކައި، ނުވަތަ އެ މުދަލަކާމެދު ވިއްކުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަ

މުކޮށް ންދު ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ޢާމެނުވަތަ އެ ޚިދުމަތަކާ

ަބދަލެއް،  ޭބނުންވާ  ފަރާތުން  އިޝްތިހާރުކުރާ  އިޢުލާނަށެވެ.  ކުރެވޭ 

މު  މުދަލަކާ ގުޅިގެން  ޚިދުމަތަކާ  ނުވަތަ  ވިސްނުމަށް ޖްގުޅިގެން  ތަމަޢުގެ 

މަށެވެ. މުކުރާ ފިކުރު ނުވަތަ ކުރިއަށް ނެރޭ ވިސްނުގެނައުމަށްޓަކައި، ޢާން

އެކަން ސަރވިސް  އަދި  ޕަްބލިކް  އުފެއްދުމެއްގެ ކުރުމަށްޓަކައި  މީޑިއާގެ   

ދޭގޮތަށް ނުވަތަ ތެރެއިން ވަގުތެއް ނުވަތަ ޖާގައެއް އޭގެ މުޤާިބލުގައި އަގު

ފިކު ވަކި  އަދި  އިޢުލާނަށެވެ.  ކުރާ  ހޯދައިގެން  ލިިބދޭގޮތަށް  ރެއް އެއްޗެއް 

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ނުން  ކަމެއްގެ ވިސް  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަކި 

މާނައި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ  ހުށަހެޅުންވެސް  ހުށަހަޅާ  އިޢުލާނާއި   ގައިކުރާ 

 ހިމެނެއެވެ.

އެއްވެސް  ރކުރުން"ސްޕޮންސަ 5( ވ)   މީޑިއާގެ  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް   "

ދިނުމުގަ ޚިދުމަތެއް  ކުންފުންޏަކުން، ާބވަތެއްގެ  ނުވަތަ  ފަރުދަކު  ނޫޅޭ  އި 

ނު  ސީދާގޮތުން މީޑިއާގެ  ނުވަތަ  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ސީދާގޮތުން، 

އުފެއްދުމަކަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އަދި އެފަރާތުގެ ނަން ނުވަތަ 

ނެރެ  ްބރޭ ކުރިއަށް  ޝަޚްޞިއްޔަތު  ނުވަތަ  ޓްރޭޑްމާކް  ނުވަތަ  ންޑް 

މީހުންގެ އުފެއްދު  އިޝްތިހާރުކޮށް  އެއާމެދު  މުގެ ޝައުޤުވެރިކަން 

 ދޭ މާލީ އެހީތެރިކަމަށެވެ. ޞަދުގައިމަޤް

 

 ލުތައް ސޫ ކުންފުނީގެ އަސާސީ އު   ، އި : ކުންފުނި ޤާއިމުކުރުމާ ދެވަނަބައި 
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 ކުރެވިފައި ޙުލާ ޞްމާއްދަގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އި މި  ވަނަ މާއްދާއިން 3ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުގެނަ  ޞްލާޙުވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު މީޑިއާގެ ސަރވިސް  ޕަބްލިކް ) 6/ 2018 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6
ގެ  ބައި އެއީ )ހ(    އްދާގައި ކުރިން އޮތްމި މާ  ،ދާއިންވަނަ މާއް  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 7

 ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 
 އިތުރުކުރެވިފައިމި އަކުރު  ،ވަނަ މާއްދާއިން 3ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުނަޞްލާޙު ގެވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު މީޑިއާގެ ސަރވިސް  ޕަބްލިކް ) 6/ 2018 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8
 އިތުރުކުރެވިފައިމި އަކުރު  ،ދާއިންވަނަ މާއް 3ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު މީޑިއާގެ ސް ސަރވި ކް ޕަބްލި) 6/ 2018 ނަންބަރު ޤާނޫނު 9

ޕަބްލިކް ސަރވިސް  

  ، މީޑިއާ ޤާއިމުވުމާއި 

ރައުސްމާލު  

 6ކަނޑައެޅުން 

 ، އަމިއްލަކުރަން ފެށުމާއެކުޤާނޫނަށް ޢަމަލު  ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކޮށް، މި  މި )ހ(   .3

ހޯ މުދާ  މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ  ދައި،ނަމުގައި  މުދަލުން  އެ  ލިިބގަނެ،  މުދާ 

ޙައިޘިއްޔަ ޝަޚްޞެއްގެ  ޤާނޫނީ  ޤާނޫނީ  ވަކި  ލިބިދޭ،  ޤާނޫނުން  މި  ތު 

 7 ޤާއިމުވީއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ގޮތުގައި، ދިވެހި

 ވާ ރައުސްމާލަކީ މިހިނދު ހުއްދަ ކުރެވިފައިޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގައި  )ށ(   

ރުފިޔާގެ  10/- މިލިއަން(    300,000,000  )ދިހައެއް(  )ތިންސަތޭކަ 

)ތިން ިބލިއަން(    3,000,000,000/- ލެވިފައިވާ ަބހާޗަށް  ޙިއްޞާގެ މައް

 8ރުފިޔާއެވެ.

  އޮފް   މިނިސްޓަރ  އަދި  ފާސްކޮށް  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ )ނ(   

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް   ހޯދުމަށްފަހު  ހުއްދަ  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް

  ކުންފުނީގެ  ޤަރާރަކުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ހުށަހެޅުމުން

 9. ަބދަލުގެނެވިދާނެއެވެ ރައުސްމާލަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ
 

ޕަބްލިސް ސަރވިސް  

 މީޑިއާގެ މަޤްޞަދުތައް 

މަސަ  .4 އަަބދުވެސް  މީޑިއާ  ސަރވިސް  އަންނަނިވި ޕަްބލިކް  ދާނީ  އްކަތްކުރަމުން 

 ކުރުމަށްޓަކައެވެ.ހާސިލުދުތައް މަޤްޞަ

ނިއުޛައިންޓަރނެޓްގެ   )ހ(    އަންނަ  އުފެދިގެން  އެންމެހައި   ރީޢާއިން  މީޑިއާގެ 

ޕްރިންޓް ،  އިްބރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާ ،އިވަސީލަތްތަކާ

މަޢު،  އިޑިއާއާމީ ޚަަބރާއި  މިނޫނަސް  ހޭލުންތެރިކަމާއަދި    އި ލޫމާތާއި 

ކޮށްދޭ އެންމެހައި ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ޭބނުންހިފައިގެން،  ލުވުން ފޯރުމުނިފޫހިފި

ދި ހަރުދަނާ ންގާ ވަރުގަދަ އަދިވެހި ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހި

 މީ މީޑިއާއެއް ިބނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް. ޤައު

ޤާނޫނުގަ )ށ(    މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޢާޕަްބލިކް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މު ންއި 

ސިޔާސަތުތަކުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި، ނުފޫޒުން އެއްކިާބވެފައިވާ،   އިލުތަކާސޫއު
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ކަމަށް  "  ޤާނޫނުގައި "ގަވަރނިންގ ބޯޑު  ،ދާއިންވަނަ މާއް  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 10

 ވިފައިބުނެފައިވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެ

އެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިބިފައިވާ،  މިނިވަންކަން  އެޑިޓޯރިއަލް  މެހައި އަދި 

މީޑިއާއެ ޤައުމީ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ގޮތުގައި ސަރަޙައްދުތަކަށް  އްގެ 

 ދެމިއޮތުމަށް. 

 ގެ 10ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ    ރާޚިދުމަތްކު  މީޑިއާގައި   ސަރވިސް  ލިކްްބޕަ )ނ(   

 ވަޒީފާގެ   މުވައްޒަފުންގެ  އެންމެހައި  އަދި،  އިންނާރިއިސްވެ،  އިމެންަބރުންނާ

 .މަށްގެރެންޓީކޮށްދިނު ރައްކާތެރިކަން

ދެމިއޮ )ރ(   ގޮތުގައި  މީޑިއާއެއްގެ  ސަރވިސް  ޒަމާނީ  ،  އިތުމަށާޕަްބލިކް 

މީޑިއާ  ލޮޖީއާއެނޮކްޓެ  އިވަސީލަތްތަކާ ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ކު 

އެހީތެރިކަމާތަ މާލީ  ޭބނުންވާނެ  ފުދުންތެރިކަން    އިރައްޤީކުރުމަށް 

 ހޯދައިދިނުމަށް. 

 

ރވިސް  ޕަބްލިކް ސަ 

 މީޑިއާގެ ސިޔާސަތުތައް 

އަން  ލިކްޕަްބ  .5 ހިންގަންވާނީ  ކަންކަން  އެންމެހައި  މީޑިއާގެ  ނަނިވި  ސަރވިސް 

 ގެ ތެރޭގައެވެ.އިމު ހަމަތަކުގެ އިސިޔާސަތުތަކާ

ދި )ހ(    އާދަކާދަތަކާހިވެޒަމާނުއްސުރެ  ރިވެތި  އިސްލާމީ  އޮތް  މެދުގައި   އިންގެ 

 . ފިކުރު ހިފެހެއްޓުން

ބޯލެނުބމުގެ  އިޤާނޫނުއަސާސީއާ )ށ(    މުޖްތަމަޢުގައި   ޤާނޫނުތަކަށް  ރޫޙު 

 . ގެންނެވުންއަށަ

 . ޞިއްޔަތު ހިފެހެއްޓުންމީ ޝަޚްންގެ ޤައުހިދިވެ )ނ(   

 .އެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުންކުރި ަބސް ދިވެހި، އިދިވެހިވަންތަ ޘަޤާފަތާ )ރ(  

ސުލޫކަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދިނުމާއެކު،   އިމު އަޚްލާޤާންމުޖްތަމަޢުގެ ޢާ )ބ(   

އެޙަޞުލް އެކަކު ކުވެރިވެރި،  ލޯިބކުރާ،  އިންސާފަށް  ގުޅުންަބދަހި،   ،

 . ރުންނާކުށް އިޙްތިރާމްކުރާ މުޖްތަމަޢެއް ިބއަނެކަކަ

ޢާ )ޅ(   މިންނޫސްވެރިކަމުގެ  ތެރޭގައި ސޫއު  އިނޑުތަކާންގަމު  އިމުގެ  ލުތަކުގެ 

ކަންކަން   ޚަަބރާއެންމެހައި  ފެތުރުމާއިހިންގުމާއެކު،  މަޢުލޫމާތު  ، އި 

އިތުރުކުރުމާ،  އިމާޚިޔާލުފާޅުކުރު ، އިމުނިފޫހިފިލުވުމާ،  އިހޭލުންތެރިކަން 
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 . ނޫނީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުންއި ޤާޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގަ ކު

  ތުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ޕަްބލިކް ސަރވިސް ޔިރައް )ކ(   

ދިއުމަ ފޯރުކޮށްދެމުން  ޚިދުމަތް  މަސައްކަތްކުރުމާމީޑިއާގެ  ޕަްބލިކް ،  އިށް 

ފަރުދުންނަށާ ވަކިވަކި  މީޑިއާއިން  ޖައެކި  އިސަރވިސް  މާޢަތްތަކަށް   

 .ކަތްކުރުންމަށް މަސައްކުރުމުސް ހަމަހަމަކަން ޤާއިއިވެފުރުޞަތު ދިނުމުގަ

ނަފްރަތާ )އ(    މެދުގައި  ކަންތައްތަކަށް   އިރައްޔިތުންގެ  އުފެދޭނެ  ފިތުނަފަސާދަ 

 . ޖާގަނުދިނުން

އިޤްތިޞާ )ވ(    އިޖްތިމާ ދީނީ،  ޤައުމަށް  ،ޢީދީ،  މިނޫނަސް  އަދި  ސިޔާސީ 

މަޢުލޫމާތު  ޭބނުންތެރި   ދާއިރާއެއްގައި  ހޭލުންތެރި ނދިމުއްސަހުރިހާ   ،

 .މަށް މަސައްކަތްކުރުންރައްޔިތެއް ިބނާކުރު

ފިކުރުތަކާ )މ(    ތަފާތު  ިބނާކުރުވަނިވި  ޭބނުންތެރިވާނެ   އިމުޖްތަމަޢަށް 

 . ތަކަށް ޖާގަދިނުންޚިޔާލުތަކަށް އަދި އައު ވިސްނުން 

ގު )ފ(    ގިންތިއަކާ  ހުރިހާ  ޢުމުރުފުރައަކަށް ރައްޔިތުންގެ  ހުރިހާ  ޅޭ، 

ރަކުރެޒުއަމާ ޙާލަތާވޭ،  ހާ ކަންޮބޑުވު  އިއްޔިތުންގެ  މަކޮށްދެވޭ ންތައް 

ރައްޔިތުންނަށް  އުފެއްދުން މެދުވެރިކޮށް  މީޑިއާ  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ތައް 

 . ފޯރުކޮށްދިނުން

ހިން )ދ(    ތިންާބދައުލަތް  މުއައްސަސާތަކާ،  އިރާގުމުގެ  ދައުލަތުގެ ،  އިމިނިވަން 

އިދާރާތައެ މަސައްކަތްތަކުގެކި  ރައްޔިތުންނަށް  މަޢު  ކުގެ  ލޫމާތު 

 .ދިނުންޚާއްޞަ އިސްކަމެއް  ށްމަކޮށްދިނުފޯރު

އެކި )ތ(    ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  މުހިންމުވާނެ  ރައްޔިތުންނަށް  ، އިކަންކަމާ  ދިވެހި 

ކަންކަމު އެކި  ޚަަބރާޤައުމީ  ހިނގަމުންދާގޮތް  ،  އިމަޢުލޫމާތާ،  އިގެ  ކަން 

 . ގައިދިނުންނަށް އަންންތުއްޔިސަރވިސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރަޕަްބލިކް 

 

އެޑިޓޯރިއަލް   ސަރވިސް   ޕަްބލިކް )ހ(   .6 ނުފޫޒުން އެއްކިބާވުން  އެއްކިާބވެފައިވާ،  ނުފޫޒުން  މީޑިއާއަކީ 

މުއައް ލިިބފައިވާ  ފުރިހަމައަށް  ގޮތުގައި މިނިވަންކަން  ސަސާއެއްގެ 

 .އްކަތްކުރަންވާނެއެވެފަރާތަކުންވެސް މަސަ ހާޭބއްވުމަށް ހުރި
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އިދާމާސީ،  ސިޔާ )ށ(    ގޮތަލީ،  އެނޫން  ނުވަތަ  ާބރެއް ކުންވެސްރީ  ނުވަތަ     

ސަރވިސް   ޕަްބލިކް  ފަރާތަކުން،  އެއްވެސް  ލިިބފައިވާ  ޙައިޘިއްޔަތެއް 

ނުސީދާކޮ އަދި  މައްޗަށް ސީދާކޮށްވެސް  ފޯރުވަން މީޑިއާގެ  ނުފޫޒު  ށްވެސް 

 މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ވަކި )ނ(    މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  މުވަޕަްބލިކް  މަސައްކަތުގެ އްޒަފެއްގެ   

ޕަްބލިކް ސަރވިމައްޗަކަށްވެ މީޑިއާގެސް، ނުވަތަ   ވަކި މަސައްކަތެއް  ސް 

ަބޔާންވެގެންވާ  ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި  މި  މައްޗަކަށްވެސް  ޙަރަކާތެއްގެ   ވަކި 

އް ފޯރުވައި، ލުތަކުގެ ޭބރުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުފޫޒެސޫއު  އިހަމަތަކާ

 އް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.ވަޅެފިޔަ އަމުރެއްކޮށް، ނުވަތަ

ޒާތީ   )ރ(   އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  އިދާރީ  މާލީ،  ސިޔާސީ،  ފަރާތެއްގެ  ވަކި 

ހަމަހަމަކަމާ ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  އިންސާފުން   އިމަޞްލަޙަތެއް 

ހިންގައްކިާބވެފައިއެ މީޑިއާއިން  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ޢަމަލެއް  އިގެން ވާ 

 ނުވާނެއެވެ. 

 

 ލާ ންތިޤާލީ މަރުޙަ އި: އި ތިންވަނަ ބަ 

 

  ޤާނޫނު ނަންަބރު ،ށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ތަޞްދީޤުކޮމި ޤާނޫނު    .7 ލެވޭ ޤާނޫނު ވާ އު 

ކޯޕަރޭޝަން  2010/6 ްބރޯޑްކާސްޓިންގ  ޤާނޫނު(    )މޯލްޑިވްސް  ޤާއިމުކުރުމުގެ 

 އުވުނީއެވެ.

 

ނިމުމަކަށް އަންނަ  

 ޤާމުތައް މަ 

  ޤާނޫނު ނަންަބރު ،ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ނޫނަށް  މި ޤާ   މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކޮށް،  .8

ސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އުވުމާ  ވްސް ްބރޯޑްކާ)މޯލްޑި  2010/6

ޤާނޫނުގެ   އެ  މާއްދާ  11ގުޅިގެން،  ދަށުން މާއްދާގެ    ވަނަ  12އާއި  ވަނަ 

ޯބޑުގެ ންގެ  ރުކްޓަރެ ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް

  ވަނަ   18އެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  ންނާނެމަޤާމުގެ ޤާނޫނީ ޙައިޘިއްޔަތު ނިމުމަކަށް އަ

މޯލްޑި ދަށުން،  ްބރޯޑްކާމާއްދާގެ  ހިންގުމަށް  ވްސް  ކޯޕަރޭޝަން  ސްޓިންގ 

ޑިރެކްޓަރުގެކޮށްފައިވާ  ންޢައްޔަ ޤާނޫނީ    މެނޭޖިންގ  ޙައިޘިއްޔަތުވެސް  މަޤާމުގެ 
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 ވިފައި ލާޙުކުރެ މާއްދާ އިޞްމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 4ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ޑިއާގެމީ ސަރވިސް  ޕަބްލިކް ) 6/ 2018 ނަންބަރު ޤާނޫނު 11
 ލާޙުކުރެވިފައި މާއްދާ އިޞްމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 5ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި  ވަނަ 1އަށް   (ޤާނޫނު މީޑިއާގެ ސަރވިސް  ޕަބްލިކް ) 6/ 2018 ނަންބަރު ޤާނޫނު 12

 ވެ. ނެއެނިމުމަކަށް އަންނާ

 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް  

މީޑިއާގެ ޤާނޫނަށް  

 އިސްކަން ދިނުން 

ސަރ  .9 ޕަްބލިކް  ޤާނޫނުގައި  ަބމި  ގުޅޭގޮތުން  މީޑިއާއާ  އެއްވެސް ވިސް    ޔާންކޮށްފައިވާ 

ޢަމަލުކުރެ މިހާރު  ޤާނޫނެއްކަމެއް،  އެއްވެސް  ގަވާއިދެއްގައި ވެމުންދާ  ނުވަތަ  ގައި 

ނުވަތަކަމަހިމެނޭ ޤާނޫނެއް  އެ  އޮތްއޮތުންއިދެއްގަވާ  ށްވާނަމަ،  އެކަން  މި    ގައި 

ހުރިހާ   އަދި  ބާޠިލުވާނެއެވެ.  ބޭނުމަށްޓަކައި  އިސްކަންދޭނީ  ޤާނޫނުގެ  ޙާލެއްގައިވެސް 

 ލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށެވެ. ސޫމި ޤާނޫނުގައިވާ އު

 

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ޤާ 

 ފެށުން 

ތަޞްދީޤުކޮށް  .10 ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  ދިވެހިމި  ގެޒެ   ،  ކުރާ އިޢުޝާގައި  ޓުސަރުކާރުގެ 

 ވަހުން ފެށިގެން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެއެވެ. ދު

 

  ސަރވިސް   ޕަބްލިކް 

  ހިންގުމާ   މީޑިއާ 

  ބޯޑު   ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 11ޙަވާލުވުން 

ވަނަ   1އަށް    ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު() 9/2015 ނަންަބރު ޤާނޫނު  .11

ފަށާތާ  ޤާނޫނަށް   ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  ދުވަހުގެ  އެއް()ދިހަ  10ޢަމަލުކުރަން 

ޤާނޫނު ނަންަބރު  ޯބޑު    ޑިރެކްޓަރުންގެހިންގާނެ    ތެރޭގައި، ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

)ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި    2013/3

މޮނިޓަ ގޮތުގެމަތިން  އަދި  ގައިވާ  ޤާނޫނު(  އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ  ރކޮށް 

ތެރެއިންވެ.  އެވާނެލަންވާއެކުލަ މެންަބރުންގެ  ޯބޑުގެ  އެކުލަވާލެވޭ  މި  ޯބޑުގެ   އަދި 

ހިންގުމަށްއިމަނާރޗެއަ މީޑިއާ  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  މެނޭޖިންގ    ޙަވާލުވާނެ  ، 

މަޤާމަށް،    އިޑިރެކްޓަރާ ޑިރެކްޓަރުގެ  މެނޭޖިންގ  އެއްގޮތްވާ ޑެޕިއުޓީ  ޤާނޫނާ  މި 

ޢައްޔަ  މީހުން  މަންގޮތުގެމަތިން  މަޤާމުގެ  އަދާކުރަންސްއޫކޮށް،   ލިއްޔަތު 

 ފަށަންވާނެއެވެ. 

 

  ކުންފުނި   ވަގުތީގޮތުން 

 12ހިންގުން 

ވަނަ   1އަށް   ސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު(ޕަްބލިކް ސަރވި) 9/2015 ނަންަބރު ޤާނޫނު  .12

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން، ޕަްބލިކް  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

ދެން، ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ކަންކަން  ވަންސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގުމާ ޙަވާލު
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ހިންގާނީ،   މީޑި) 9/2015 ނަންަބރު ޤާނޫނުވަގުތީގޮތުން  އާގެ  ޕަްބލިކް ސަރވިސް 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ޕަްބލިކް  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙުވަނަ    1އަށް   ޤާނޫނު(

 . ސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގަމުން ގެންދިޔަ އިސް މެނޭޖްމަންޓުންނެވެ

 

  އި ވަސީލަތްތަކާ   އި މުދަލާ 

 ދަލުވުން މުވައްޒަފުން ބަ 

ްބރޯޑްކާސްޓިންގ  )ހ(   .13 މޯލްޑިވްސް  ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެންމެހައި ވެްބސައިޓް، ޓީވީ ކޯޕަރޭޝަން

ނޫސް ޗެނަލް،  ޚަަބރާ  ރޭޑިއޯ  އަދި  ފެތުރުމު  އިމަޖައްލާ  ގެ މަޢުލޫމާތު 

ރިކަމުގެ ދަށަށް  އާގެ މިލްކުވެ ސަރވިސް މީޑިނޫން ވަސީލަތްތައް ޕަްބލިކްމި

 އެވެ. ަބދަލުވީ

ފެށުމާއެކު، )ށ(    ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް   ްބރޯޑްކާސްޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  މި 

 ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ޖަމްޢިއްޔާ   ަބއިވެރިވެފައިވާ  ،ކޯޕަރޭޝަނުން

ޑިވްސް  ލްމޯ،  ކާއިއެއްަބސްވުންތަ  ވެފައިވާ  ،މެންަބރޝިޕްތަކާއި

ކޯޕަރޭޝަން ނުްބރޯޑްކާސްޓިންގ  ދަށުގައި  މިލްކުވެރިކަމުގެ  ވަތަ ގެ 

ިބންިބމާ ހުރި  ދަށުގައި  އެންމެހައި ،  އިކާއިމާރާތްތަ ،އިބެލެހެއްޓުމުގެ 

ްބރޯޑްކާސްޓިންގ   އަރުޝީފު  ފައިސާއާއި،  މުދަލާއި މޯލްޑިވްސް  އަދި 

ކޯޕަރޭ އެ  ނުވަތަ  އޯޑަރުކޮށްފައިވާ  ލިޝަނަށްކޯޕަރޭޝަނުން  ބެންޖެހޭ   

މުދަލާ މިފަދަ  ،ފައިސާ  އިއެންމެހައި  މިނޫންވެސް  ހުރިހާ   އަދި 

ޒިންމާތައް ޙައްޤުތަކާއި  ޤާ  މިލްކުވެރިކަމާއި  ދަމި  ޕަްބލިނޫނުގެ  ކް ށުން 

ްބރޯޑްކާސްޓިންގ މީޑިއާ  ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް  އަދި  ަބދަލުވީއެވެ.  އަށް 

ފައި ދައްކަންޖެހިފައިވާ  ހިނދަށް  އެ  ނުސާއެކޯޕަރޭޝަނުން  ވަތަ އް 

ދަރަންޏެއްވާނަ ނުވައަދާކުރަންޖެހޭ  ދެއްކުމުގެ  ފައިސާއެއް  އެ  އެ މަ،  ތަ 

އިލްތިޒާ އަދާކުރުމުގެ  ޤާނޫނު  މުވެސްދަރަންޏެއް  ދަށުން  މި  ޕަްބލިކް ގެ 

 ސަރވިސް މީޑިއާއަށް ަބދަލުވީއެވެ.

ްބރޯޑްކާސްޓިންގ  )ނ(    މޯލްޑިވްސް  ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ންނަކީ ޕަްބލިކް ސަރވިސް  އި ޚިދުމަތްކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފުންގަޕަރޭޝަކޯ

އެ  މުވައްޒަމީޑިއާގެ   އަދި  ަބދަލުވެގެންދާނެއެވެ.  ގޮތުގައި  ފުންގެ 
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އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް  ޕަބްލިކް )  6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 13 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނުޞްލާޙު  މާއްދާއިން  6  ގެ އުމުގެ  ''  މި  ،ވަނަ  ހަބައި  ބައި:  ޤާނޫނުގެ  ތަރުވަނަ 

 ތަރުތީބުކުރެވިފައި  ތައްރުނަންބަ ޤާނޫނުގެމި ، ދާއިންމާއް ވަނަ  13ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އެ އި. އަދި، ފައިރެވިލާޙުކުއިޞް އޮނިގަނޑު''

ކޯޕަރޭޝަ ްބރޯޑްކާސްޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  ންގައި މުވައްޒަފުން 

ދިޚިދު ގުނަމުންދިޔަ  މުއްދަތު  ޚިދުމަތުގެ  ދިޔައިރު،  ށް މައުމަތްކުރަމުން 

މެއްވެއެ ސަ ،ސްނުގެނެދުކެނޑުމެއް  ސް  މީޑިއާޕަްބލިކް  ގެ  ރވިސް 

ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުނަމުން  ،މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި އެ މުވައްޒަފުންގެ 

 ންދެވޭނެއެވެ. ގެ

 

 13ނޑު ހަތަރުވަނަ ބައި: އޮނިގަ 

 

މީޑިއާ   )ހ(   .14 ބޯޑު   ޑިރެކްޓަރުންގެ  ސަރވިސް  ނަންަބރު  ،  ހިންގާނީޕަްބލިކް   2013/3ޤާނޫނު 

ތަން ) ވިޔަފާރި  ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި  ދައުލަތުގެ  ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި  ތަން 

ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  ޤާނޫނު(  އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ  މޮނިޓަރކޮށް  އަދި 

ކޯ އެންޑް  ޯބޑުން  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން  ޢައްޔަންކުރާ  ޕަރަޓައިޒޭޝަން 

 ޯބޑަކުންނެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ

ސަރވިސް  )ށ(    މީޑިޕަްބލިކް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެކުލެވިގެންވަނީ    އާގެ   5ޯބޑު 

 ( މެންަބރުންގެ މައްޗަށެވެ.ފަހެއް)

 

މެންަބރުން  .15 ޝަރުޠު   މެންބަރުކަމުގެ  ޯބޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކިަބއިގައި  ޕަްބލިކް  ގެ 

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

 .ރިފައިވުންރު ފު)އަށާރަ( އަހަ 18މުރުން ޢު ( ހ)  

ޕާޓީއެއްގެ  ( ށ)   ސިޔާސީ  ނުވަތަ  މަޤާމެއްގައި  ޕާޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ 

 މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

ޝަނުގެ ޕްލަތުގެ ކުށެއް، ނުވަތަ ކޮރަ ހީ  އިކަރާ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެފައިވާ މަ )ނ(   

ގެ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ކަމުކުށެއް، ނުވަތަ މާރާމާރީގެ ކުށެއް، ނުވަތަ ވައް

ތަންފީޛު އަދަުބ  ކުށުގެ  އެ  ނިމުނުތާ  ސާބިތުވެ،  އަހަރު   5ކޮށް  )ފަހެއް( 

)ފަހެއް( އަހަރު   5ހަމަނުވާ، ނުވަތަ އެ ކުށުގެ އަދަަބށް މަޢާފު ލިބުނުތާ  
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 . ކު ކަމުގައި ނުވުންނުވާ މީހަހަމަ

 

  ބޯޑަށް   ޑިރެކްޓަރުންގެ 

  މެންބަރުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

  ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި   ތަންތަން  ވިޔަފާރި  ދައުލަތުގެ)  2013/3  ަބރުން ނަ  ޤާނޫނު  .16

  އެއްގޮތްވާ   އާ(  ޤާނޫނު   އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ  މޮނިޓަރކޮށް  އަދި  ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި

 ޕަްބލިކް   ޯބޑުން  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން  ގޮތުގެމަތިން

 މެންަބރުން، (  ހެއްފަ)  5  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް

 .ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

 

ކޮންމެ    .17 އިޤްރާރު   މެންބަރުންގެ  ޢައްޔަންކުރާ  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް 

 ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު() 9/2015 ނަންަބރު  ނުޤާނޫ  ،މެންަބރަކުވެސް

ަބގައިޤާނޫނު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙުވަނަ    1އަށް    ގެ   1ޖަދުވަލު    އިވާ،ންކޮށްފަޔާ 

 ރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ޤްއި

 

  މެންބަރުކަމުގެ 

 މުއްދަތު   ދައުރެއްގެ 

މީޑިއާގެ    .18 ސަރވިސް  ކޮންމެ  ޑިރެކްޓަރުންގެޕަްބލިކް  މެންަބރަކުވެސް   ޯބޑަށް 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ޢައްޔަންކުރާ  އަހަރު  4ޢައްޔަންކުރާނީ،  ގެ ދުވަހު)ހަތަރެއް( 

 .ކަށެވެދައުރަ

 

  އެންމެ   މެންބަރުކަމުގެ 

 މުއްދަތު   ދިގު 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  .19 މީޑިއާގެ  އެކަކަށް    ޕަްބލިކް ސަރވިސް  ގޮތުގައި  މެންަބރެއްގެ  ޯބޑުގެ 

)ދޭއް( ދައުރުގެ    2  )ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހުގެ  4ނީ،  އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުރެވޭ

 މުއްދަތަށެވެ. 

 

  ބޯޑުގެ   ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ޒިންމާތައް 

ހިން  ލިކްޕަްބ  .20 މީޑިއާ  ޯބޑާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ    ގާސަރވިސް 

 މަތިކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޒިންމާތަކެވެ. 

ޕަްބ ( )ހ   ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  މީޑިއާގެ  މި  ސަރވިސް  ލިކް 

 ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން. 

ހިންގުމަށްޓަކައި،   )ށ(    މީޑިއާ  ސަރވިސް   ޑިރެކްޓަރު ންގ  މެނޭޖިޕަްބލިކް 

އޮނިގަނޑާވާއެކުލަ މުވައްޒަފުންގެ  އޮނިގަނޑު   އި،ލާ  މުސާރައިގެ 
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އޮނިގަނޑަށް  މުސާރައިގެ  އޮނިގަނޑާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ފާސްކުރުމާއި، 

ޑިރެ ހުއްދަ   ކްޓަރުމެނޭޖިންގ  ގެނައުމުގެ  ބަދަލުތައް  އެދޭ  ގެންނަން 

 ދިނުން. 

ދައުލަތާ )ނ(    ސިއިދިވެހި  ޤައުމުގެ  ދިވެހި  އަމިއްލަ    އި ކަރާމަތާ  އި ތާޔާދަ، 

ނެގެހެއްޓުމާއި،   ދައުލަތުގެ  މިނިވަންކަން   އިސިޔާސަތުތަކާދިވެހި 

އެކަންކަ  ނިންމުންތައް  އިލުތަކާސޫއު ަބޔާންކޮށްދީ،  ން ރައްޔިތުންނަށް 

ޕަްބލިކް   ދައުލަތުގެ ތަންފީޛުކުރުމުގައި   އަދާކުރުމަށް  ދައުރު  މީޑިއާގެ 

 ޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ދިނުން.ދޭން ސަރވިސް މީޑިއާގެ މެނޭޖްމަންޓަށް

މަޤްޞަދުތަކާ )ރ(   މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  އެއްގޮތަށް   އިޕަްބލިކް  ސިޔާސަތުތަކާ 

 ސްކޮށްދިނުން. ކަންކަން ހިންގުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދީ، ފުރުޞަތު ތަނަވަ

 

  ބޯޑުން   ޑިރެކްޓަރުންގެ 

  ޢާންމު   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 އުސޫލު 

ޑިރެކް  .21 މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  އެއްގޮތްވާ  ޓަރުންޕަްބލިކް  ޤާނޫނާ  މި  ޯބޑުން،  ގެ 

 ތަާބވާންވާނެއެވެ.  ށްއަންނަނިވި އުސޫލުތަކަ ގެމަތިން ކަންކަން ހިންގުމުގައިގޮތު

 އަށް(  ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް  ލިކްޕްަބ)  2015/9  ނަންަބރު  ޤާނޫނު )ހ(   

  ކުންފުނި  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  1

 އަދާކުރަމުން  ޒިންމާތައް  މަތިކޮށްފައިވާ  ޯބޑާ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އި،ގަގުމުހިން

 ންގެ ހިދިވެ  އި،އާދަކާދަތަކާ  ރިވެތި  ،އިއުސޫލުތަކާ  އިސްލާމީ  ގެންދަންވާނީ، 

 ތެރިވުމާއެކު،ކާރައް  މައްޗަށް  މިނިވަންކަމުގެ  ޘަޤާފަތާއި  ތާރީޚާއި  ފަޚުރުވެރި

  ހަމަނުޖެހުން   ވުމާއިަބއިއިަބ  އިއާފިތުނަފަސާދަ  ތަމަޢުގައިޖްމު  ދިވެހި

  ފުވެރިކަމާއިސާއިން  މިނިވަންކަމާއި  ދިނުމަކާނުލައި،  ޖާގަ  އުފެއްދުމަށް

 .ތުގެމަތިން ގޮ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނުތަކާ ޖޭގެދިވެހިރާއް ހަމަހަމަކަމާއެކު،

ތު ޙައަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ކުރިއަށް ނެރުމަށާއި ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަ )ށ(   

ނެރެދިއަކުރި ނުނުމަށްށް  މަޤާމުގެ  މަޤާމުގެ  ،  ނުވަތަ  އްޔަތު ޘިއި ޙަފޫޒު 

 ޭބނުންނުކުރުން. 

 

ސަރވިސް  .22  ބޯޑުގެ   ޑިރެކްޓަރުންގެ  މީޑިއާގެ  ޕަްބލިކް  ޢައްޔަންކުރާ    ޑިރެކްޓަރުންގެ  މެންަބރުންގެ    5ޯބޑަށް 
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  ޗެއަރމަން 

  ޢައްޔަންކުރުމާއި 

 ވަކިކުރުން 

ޗެއަ  ޑިރެކްޓަރުންގެތެރެއިން،     ޑިރެކްޓަރުންގެ   ންވާނެވެ.ންކުރަޢައްޔަމަން  ރޯބޑުގެ 

ޗެއަ ނަންަބރު  މަން  ރޯބޑުގެ  ޤާނޫނު  ވަކިކުރާނީ  އަދި    2013/3ޢައްޔަންކުރާނީ 

ޕްރައިވަޓައިޒްކު ތަންތަން  ވިޔަފާރި  އަދި )ދައުލަތުގެ  ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި  ރުމާއި 

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަ ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  ޤާނޫނު(  އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ  ން މޮނިޓަރކޮށް 

 ންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ޯބޑުންނެވެ.އެ

 

  ޗެއަރމަންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ޯބޑުގެ ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.  ޑިރެކްޓަރުންގެ ( ހ)  .23

ލަތްތަކުގައި އެކަން  ޙާޯބޑު ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ    ޑިރެކްޓަރުންގެކުންފުނީގެ   ( ށ) 

 ކަނޑައެޅުން.  ކުއެއާޯބޑުގެ މަޝްވަރާ ޑިރެކްޓަރުންގެނެގޮތް ކުރާ

ކުރި  ޑިރެކްޓަރުންގެ )ނ(    އެއްގޮތަށް  ޤާނޫނާ  މަސައްކަތްތައް  ށް އަޯބޑުގެ 

 މަށް މަސައްކަތްކުރުން.އުގެންދި

 

  ޑިރެކްޓަރާއި   މެނޭޖިންގ 

  މެނޭޖިންގ   ޑެޕިއުޓީ 

  ޑިރެކްޓަރު 

  ޢައްޔަންކުރުމާއި 

 ވަކިކުރުން 

މީޑިއާ  ( ހ)  .24 ސަރވިސް  ކުން  ޕަްބލިކް  ޑިރެކްޓަރުންގެ ފުނީގެހިންގުމަށްޓަކައި   

ޑިރެކްޓަ  5ޯބޑުގެ   މެނޭޖިންގ  ތެރެއިން  މެންަބރުންގެ   ރަކާއި)ފަހެއް( 

ޑިރެކްޓަރަ މެނޭޖިންގ  އެން  ކުޑެޕިއުޓީ  ޑް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ޯބޑުން

ޑިރެކްޓަރާ ( ށ)   މަޤާއިމެނޭޖިންގ  ޑިރެކްޓަރުގެ  މެނޭޖިންގ  ޑެޕިއުޓީ   މަށް، 

ޢައްޔަންކުރާނީ   ނަންަބރު  މީހުން  ޤާނޫނު  ވަކިކުރާނީ،   2013/3އަދި 

ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި  ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި  ތަންތަން  ވިޔަފާރި    )ދައުލަތުގެ 

ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  ޤާނޫނު(  އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ  މޮނިޓަރކޮށް  އަދި 

 ވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ޯބޑުންނެ

 

  ޑިރެކްޓަރާއި   މެނޭޖިންގ 

  މެނޭޖިންގ   ޑެޕިއުޓީ 

  ޑިރެކްޓަރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

އި ކުރަންޖެހޭ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގުމަށްޓަކަ ( ހ)  .25

 އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

ދައުލަތާ ( ށ)  ސިޔާދަތާއިދިވެހި  ޤައުމުގެ  ދިވެހި  އަމިއްލަ   އިކަރާމަތާ  އި، 

ނެގެހެއްޓުމާވަންމިނި ދައުލަތުއިކަން  ދިވެހި    ޅާ ކަނޑައަ  ން، 
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އުއިސިޔާސަތުތަކާ ރައްޔިތުންނަށް  މުނިން  ނިންމާ  އި،ލުތަކާސޫ،  ންތައް 

އެކަން ޤައުމީ ަބޔާންކޮށްދީ،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަންފީޛުކުރުމުގައި  ކަން 

 މީޑިއާގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި އިސްނެގުން.

 

  ޑިރެކްޓަރު   މެނޭޖިންގ 

  ންގ ޖި މެނޭ   ނުވަތަ 

  ޑެޕިއުޓީ   ޑިރެކްޓަރާއި 

  ޑިރެކްޓަރު   މެނޭޖިންގ 

 ޙާލަތު   ނެތް 

މެނޭޖިންގ  ސަަބަބކާހުރެ  އެއްވެސް  .26  ވެއްޖެ ހުސް  މަޤާމު  ޑިރެކްޓަރުގެ  ކުންފުނީގެ 

  ބަލަހައްޓާނީ،   އިސްވެ  ކަންކަން  ހިންގުމުގެ  މީޑިއާ  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ހިނދެއްގައި،

މެނޭޖިނީފުކުންޑިރެކްޓަރެވެ.    މެނޭޖިންގ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރާގެ  ޑެޕިއުޓީ  އި  ންގ 

ޙާލަތެއް  ނެތް  މީހަކު  މަޤާމެއްގައި  އެއްވެސް  މަޤާމުންކުރެ  ޑިރެކްޓަރުގެ  މެނޭޖިންގ 

ހިންގާ މެދުވެރިވެއްޖެނަ ކުންފުނި  ވަގުތީގޮތުން  ކަނޑައަޅާ  ނެމަ،  ނީ އިސްމީހަކު 

 ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ޯބޑުންނެވެ. 

 

  ބޯޑުގެ   ގެ ޓަރުން ޑިރެކް 

 ޖަލްސާތައް 

ޯބޑުގެ   )ހ(   .27 އަހަރަކު ޖަލްސާ    4  މަދުވެގެން ޑިރެކްޓަރުންގެ  ާބއްވަން    ކޮންމެ 

 ވާނެއެވެ.

ތާރީޚު )ށ(    ާބއްވާނެ  ޖަލްސާ  ޯބޑުގެ  އެޖެންޑާ އިކަނޑައަޅަ  ޑިރެކްޓަރުންގެ   ،

ނޯޓިސްދޭނީ، މެންަބރުންނަށް  ލަފާގެމަތިން  ތަރުތީުބކޮށް،   ޗެއަރމަންގެ 

  ރެވެ.ރެކްޓަގ ޑިމެނޭޖިން

ކޮންމެ   )ނ(    ޯބޑުގެ  އެ ޢާޑިރެކްޓަރުންގެ  ނޯޓިސް،  ޖަލްސާއެއްގެ  ންމު 

ޭބއްވުމުގެ   ދުވަހުގެ)ތިނެއް  3ޖަލްސާއެއް  މެންަބރުންނަށް    (  ކުރިން 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  

ާބއްވަންޖެހޭ   )ރ(   ޖަލްސާއެއް  ކުއްލި  ޯބޑުގެ  އެ   ލަތްތަކާއި،ޙާޑިރެކްޓަރުންގެ 

ނޯޓިޖަލްސާތަކަށް އު  ހަދާ   ،ލުސޫސްދޭނެ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

 ގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ގަވާއިދު ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ

 

 މަނެވެ.ރޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޗެއަޯބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ  )ހ(   .28 ރިޔާސަތު   ޖަލްސާތަކުގެ 

ޯބޑުގެ   )ށ(    ޖަޗެއަރޑިރެކްޓަރުންގެ  ަބއިވެރިނުވާ  އެ ލްސާއެމަން  އްނަމަ، 

ކަނޑައަޅާނީޖަލްސާއެއްގެ   ފަރާތެއް  ބަލަހައްޓާނެ  ޖަލްސާއަށް   ،ރިޔާސަތު 

 ހާޒިރުވެތިޭބ މެންަބރުންނެވެ. 
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ވާނީ ޞައްޙަވެ، ޖަލްސާއެއް  ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ކޯރަމްހަމަ )ހ(   .29 ވޯޓުދިނުން   ކޯރަމާއި 

 ރުވެ ތިިބނަމައެވެ. ޒިށް ހާމެންަބރުން އެ ޖަލްސާއަ)ތިނެއް(  3މަދުވެގެން 

ނިންމަންވާނީ  )ށ(    ނިންމުންތަކެއްވެސް  ހުރިހާ  ޯބޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ހާ އަޒިޖަލްސާއަށް  މެންަބރުންގެ  ނަގާ ލަިބއްޔަތުޣްރުވެތިިބ  އެކަމަށް  ން، 

 ވޯޓަކުންނެވެ. 

 

  ބޯޑުގެ   ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 އުޖޫރަ   މެންބަރުންގެ 

ޑިރެކްޓަ  .30 މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  މުސާރައާއި  ރުންޕަްބލިކް  މެންަބރުންގެ  ޯބޑުގެ  ގެ 

އަންނަނިވިޢިނާ އެއްގޮތްވާސޫއު  ޔަތްތައް  ކަނޑައަޅާ  ލުތަކާ  ނީ، ގޮތުގެމަތިން 

 ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ޯބޑުންނެވެ. 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް    އިމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ )ހ(   

 ކޮންމެ މަހަކުވެސް ދޭންވާނެއެވެ. އް، މަހު މުސާރައެ

ކަނޑައަ  )ށ(    މެންަބރުންނަށް  އެހެން  ޯބޑުގެ  ޗެއަރމަނަށާއި،  އިވާ ފަޅާޯބޑުގެ 

 ޢިނާޔަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 

 

  އިސްތިޢުފާ   މަޤާމުން 

 ދިނުން 

ހަމަވުމުގެކުރިން،  .31 މުއްދަތު  މަޤާމުގެ  މެންަބރުކަމުގެ  ޯބޑުގެ  އެ   ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އިސް ހިނދެއްގައި،  ފާޢުތިމަޤާމުން  ބޭނުންވެއްޖެ  މެންަބރަކު  ދިނުމަށް 

ސިޓީ  ޢުއިސްތި އެންޑް  ފާދިންކަމުގެ  ޯބޑަށް  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން 

 ފޮނުވުމުން، ކުންފުނީގެ މެންަބރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވާނެއެވެ.

 

މަޤާމުގެ  .32 ވަކިކުރުން   މަޤާމުން  މެންަބރުކަމުގެ  ޯބޑުގެ  މުއްޑިރެކްޓަރުންގެ  ކު  ހަމަވުމުގެ  ންވެސް ރިދަތު 

މެންަބރަޙާލަތަކުންކުރެ  ޙާއަންނަނިވި   ޯބޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މަޤާމުން  ލަތެއްގައި  ކު 

އިޚްތިޔާރު   ޯބޑަށް ވަކިކުރުމުގެ  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ޯބޑުގެ  ޤްމަ )ހ(    ޑިރެކްޓަރުންގެ  އުޒުރެއްނެތި،  ޖަލްސާއަށް   (ހެއް)ފަ  5ޫބލު 

 ވިދިވިދިގެން ހާޒިރުނުވުން. 

ޯބޑު )ށ(    އަ  ގެޑިރެކްޓަރުންގެ  ޒިންމާ  މެންަބރަކު   އި ދާކުރުމުގަމެންަބރުކަމުގެ 
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ޯބޑަށް އިހުމާލުވެއްޖެކަމަށް   ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން 

 ފެނުން.  

ޯބޑުގެ މެންަބރެއްގެ   )ނ(    އެފަދަ   އިޤާލާޚްންމު އަޢާޑިރެކްޓަރުންގެ  ސުލޫކުގައި 

ހުރުން   ކިަބއިގައި  މީހެއްގެ  ހުންނަ   އެކަށީގެންނުވާމަޤާމެއްގައި 

ހުރިކަމަށް  ކަންތައްތަކެ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އް  އެންޑް  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން 

 ފެނުން. ޯބޑަށް 

އަދާކުރުން  )ރ(   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް 

ޑިހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކަ ަބދަލު އި  މެންަބރުންނަށް  ޯބޑުގެ  ރެކްޓަރުންގެ 

ޖެހިއްޖެކަމަށް   ކޯޕަގެންނަން  އެންޑް  ރަޓައިޒޭޝަން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން 

 ފެނުން.  ޯބޑަށް 

 

  ވަކިކުރުމުގެ   މަޤާމުން 

 އިޖުރާއަތު 

ޤާނޫނުގެ    .33 މި  މެންަބރަކު  ޯބޑުގެ  މާއްދާ  32ޑިރެކްޓަރުންގެ   އެއްގޮތްވާ އާ  ވަނަ 

މަ  ވަކިކުރަން  ޤާމުންގޮތުގެމަތިން،  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން   އެންޑް  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން 

 އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ވިފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަންނަނިޯބޑަށް 

ޤާނޫނުގެ )ހ(    މަޤާމުން   32  މި  މެންަބރަކު  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށްއި ޑިއެ މެންަބރަކަށާ ، ވަކިކުރާނަމަ، ސަަބުބ ަބޔާންކޮށް 

 ފޮނުވާ ސިޓީއަކުން މަޤާމުން ވަކިކުރުން. 

ޤާނޫނުގެ )ށ(    މާއްދާ  32  މި  ދަށުން ވަނަ  ގެ  )ރ(  ނުވަތަ  )ނ(  )ށ(،  ގެ 

ަބޔާންކޮށް ސަަބުބ  ވަކިކުރާނަމަ،  މަޤާމުން   މެންަބރަކު 

 އެ މެންަބރަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީއަކުން މަޤާމުން ވަކިކުރުން.

 

  މަޤާމަށް   ހުސްވާ 

  ން ބަރު މެން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

 އަށް ޕްަބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު() 9/2015 ނަންަބރު ޤާނޫނު )ހ(   .34

ފަހަރަށް  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙުވަނަ    1 ފުރަތަމަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

މި  ފިޔަވައި،  ޙާލަތުގައި  ޢައްޔަންކުރާ  މެންަބރުން  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ސަަބެބ  ޤާނޫނުގައި އެއްވެސް  ނުުބނާ  މެދުވެރިވެއް  ޙާލަތެއް  ގެން،  ވަތަ 

މެންަބ ވަކި  ޯބޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ރެއްގެ ޕަްބލިކް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް   )ފަނަރަ(  15މަޤާމު ހުސްވާތާ ގިނަވެގެން  
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 އަލުން މެންަބރަކު ޢައްޔަންކުރަން ވާނެއެވެ. 

  އަށް  ނު( މީޑިއާގެ ޤާނޫ ރވިސްޕަްބލިކް ސަ) 9/2015 ނަންަބރު ޤާނޫނު )ށ(   

 ދަށުންޤާނޫނުގެ   ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ    1

ގެ ޑުޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބ  ކުރާހިންގުމަށް ޢައްޔަން  ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

ހަމަވު މުއްދަތު  މެންަބރުން  މުން  މަޤާމުގެ  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އައު 

މީންޢައްޔަ ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ހުއްޓުމެއްނެތި  ހިނގަމުންދާނެ    ޑިއާ ކޮށް، 

 ވާނެއެވެ.  ހަމަޖައްސަންއިންތިޒާމު 

 

  ސަރވިސް   ޕަބްލިކް 

  ވެރިންނާއި   މީޑިއާގެ 

 މުވައްޒަފުން 

އޮނިގަނޑު  )ހ(   .35 މުވައްޒަފުންގެ  ވެރިންނާއި  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް 

އެކުލަ ޑިރެކްޓަރު  މެނޭޖިންގ  އޮނިގަނޑަށް ވާކުންފުނީގެ  އެ  އަދި  ލުމުން، 

ގެންނަ ޭބަބދަލެއް  ކޮންމެ  ން  އެދި  ޙާނުންވެއްޖެ  އެކަމަށް  ލަތެއްގައި 

ފާސްވާނީ  ހުށަހެޅުމުން،   ހުށަހެޅުން  ހާޖަލްއެ  ރުވެތިިބ ޒިސާއަށް 

 ނެވެ. ން، އެކަމަށް ނަގާ ވޯޓަކުންލަިބއްޔަތުޣްމެންަބރުންގެ އަ

އޮނިގަނޑުގައި  )ށ(    މުވައްޒަފުންގެ  ވެރިންނާއި  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާނީ  ތަކަހިމެނޭ  މުވައްޒަފުން  މެނޭޖިންގ ކުންފުނީގެ  ށް 

 ރެވެ.ޑިރެކްޓަ

 

  ގަވާއިދާއި   ހިންގާ 

  ގަވާއިދު   އަސާސީ 

  އެކުލަވާލުމުގައި 

 އުސޫލު   ޢަމަލުކުރާނެ 

މީޑިއާގެ   )ހ(   .36 ސަރވިސް   ނަންަބރު ޤާނޫނުގައި،  ގަވާއިދު  އަސާސީޕަްބލިކް 

 އިޞްލާޙުނަ  ވަ  1  އަށް ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު() 9/2015

މާއްދާ  3ޤާނޫނުގެ   ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު   ގައިވަނަ  ޙިއްޞާއަކީ  ުބނެފައިވާ 

ވަނަ   30)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    96/10ަބރު  ނަން

ަބލަންވާނެއެވެ. ރައުސްމާލުކަމަށް  ކުންފުނީގެ  ުބނާ  އަދި    މާއްދާގައި 

ލަންވާނީ، އަދި ވާ އެކުލަޯބޑުންޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  

ކަނޑައަޅާފައި ޤާނޫނުގައި  މި  ގެންދަންވާނީ،  ގެންނަމުން  ވާ ަބދަލު 

 ނެވެ. ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންސޫއު

ގަވާއިދު   )ށ(    އަސާސީ  ގަވާއިދާއި  ހިންގާ  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް 

ަބދަލެވާއެކުލަ ކޮންމެ  ގަވާއިދަށް  ދެ  އެ  އަދި  އް ލުމުގައިވެސް، 
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ވުޒާރާ ނުވަތަ   ންނައިރުވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ަބލަހައްޓާގެ

 ހޯދަންވާނެއެވެ. ރާއިދާރާގެ މަޝްވަ

 

  ވަޒީފާތަކާ   އެހެން 

  ކުރުމުގެ   މަސައްކަތްތައް 

 އުސޫލު 

 އެހެން  ފިޔަވައި   ވަޒީފާއެއް   ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  15  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .37

ޑިރެކްޓަރުން . އަދާކުރެވިދާނެއެވެ  މެންަބރުންނަށް  ގެޑު ޯބ  ގެވަޒީފާއެއް 

 ޤާނޫނުގައި   މި  ސަަބުބން،  ވަޒީފާއެއްގެ  އަދާކުރާ  މިގޮތުން  ނަމަވެސް

 ޒިންމާތަކާއި  އަދާކުރަންޖެހޭ  މެނަްބރުން  ޯބޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ

  އެޅިގެން   ހުރަހެއް   އެއްވެސް  ދިއުމަށް  އަދާކުރަމުން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 . ނުވާނެއެވެ

 ފުށުނާރާނެ  ސިޔާސަތުތަކާ  އުސޫލުތަކާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނޫނުގައިޤާ  މި )ށ(   

 އެމީހެއްގެ  މަސައްކަތްތައް  ޢިލްމީ  ފައިދާހުރި  ތަމަޢަށްމުޖް  ގޮތުގެމަތިން،

 ޕަްބލިކް  ގެންދިއުމަކީ،  ކުރަމުން  މިންވަރަކުން  ހުރި  ޤާބިލުކަން  ޢިލްމާއި

  ކަށް މެންަބރަ  އެއްވެސް   ޯބޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް

 . ނޫނެވެ މަނާކަމެއް

 

 ތް މީޑިއާގެ ޚިދުމަ ފަސްވަނަ ބައި: ޕަބްލިކް ސަރވިސް  

ގެ މައިގަނޑު  ޚިދުމަތު 

 އަމާޒު 

މީޑިއާ  .38 ސަރވިސް  ޚިދުމަތުގެޕަްބލިކް  ވާންޖެހޭނީ،  ގެ  އަމާޒަކަށް  މައިގަނޑު   

ވަސީލަތް ޒަމާނީ  އެންމެ  މީޑިއާގެ  ތަރައްޤީއާއެކު،  އަންނަމުންދާ  ކުގެ ތަދުނިޔެއަށް 

ހިފަ މަޤްޞަދުތައް  ބޭނުން  ުބނާ  ޤާނޫނުގައި  މި  މި  ، އިކުރުމާލުހާސިއިގެން، 

 . މަތައް ތަންފީޒުކުރުމެވެތަކާ ހަމު ސިޔާސަތުންނާ ޢާ ގައި ުބޤާނޫނު

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ދޭން  ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޚިދުމަތް ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް  .39

މެދުވެރިކޮށްމަސައްކަތްކު ޓެކްނޮލޮޖީ  ޑިޖިޓަލް  އިންޓަރނެޓާއި  އަދި   ރަންވާނެއެވެ. 

މީޑިއާގެ   ސަރވިސް  ފުޅާކުރަމުންޕަްބލިކް  ދާއިރާ  ފޯރުކޮށްދޭ   ޚިދުމަތް 

 ނެއެވެ. ގެންދަންވާ

 

ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި  

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ްބރޯޑްކާސްޓިންމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މޯލްޑިވް  .40 ގ ކޯޕަރޭޝަނުން ސް 

ގެންދިޔަ،   ފޯރުކޮށްދެމުން  ރައްޔިތުންނަށް    އި ޚަަބރާ  އިރޭޑިއޯއާ  އިއާވީޓީދިވެހި 
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ކަމަށް  ޤާނޫނުގައި "ގަވަރނިންގ ބޯޑު"    ،ދާއިންނަ މާއްވަ  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 14

 ވިފައިބުނެފައިވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެ
އަށް    އޮނިގަނޑު'' '':  އިތަރުވަނަ ބަޤާނޫނުގެ ހަ   ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1  އަށް  (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 15

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު

ޚިދުމަތް އެނޫންވެސް  ފެތުރުމުގެ  މެދުކެނމަޢުލޫމާތު  ޕަްބލިކް  ތައް  ޑުމެއްނެތި 

 ސަރވިސް މީޑިއާއިން ދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 

 

ޚިދުމަތުގެ އައު  

 ތަޞައްވުރު 

ޢަ ހ( )  .41 ޤާނޫނަށް  ފަށާ މި  ތެރޭގައި   6ތާ  މަލުކުރަން  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 

ސަރވި މީޑިޕަްބލިކް  ޒަމާނީކުރުމާސް  ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތް   އިއާގެ  އެ 

ގެންދާކުރަމުޅާފު ޕްލޭނެއްނެން   14ން ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ    ގޮތުގެ 

ދަށުން،   ޕްލޭންގެ  މި    1ވެްބސައިޓް،  )އެކެއް(    1އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 

ޗެނަލް،އް(  )އެކެ ޕްރިންޓް  )އެކެއް(    1  ޓީވީ  އަދި  ޗެނަލް،  ރޭޑިއޯ 

އިން ވަސީލަތް ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއެކެއް(  )  1މީޑިއާގެ ޚިދުމަތްދޭ  

 އޮންނަންވާނެއެވެ.  އްގެ ގޮތުގައިޚިދުމަތްތަކެ ދިނުން ލާޒިމު

ގައި ގޮތު  މީޑިއާގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެފައި އެވާ ޕްލޭންގައި، ނިއު )ށ(   

ސޯޝަލް  އިތާލޫމާމަޢު  އިޚަަބރާ ފޯރުކޮށްދޭ  މީޑިއާގެ    މުނިފޫހިފިލުވުން 

އެކި ވަސީލަތްތަކާޒަމާނީ  ފޫހިފިލުވުން  މުނި  އިމާތާމަޢުލޫ  އިޚަަބރާ،  އި 

އު އައު  ހޯދަމުންދާ  މަޤްޫބލުކަން  ދުނިޔޭގެ   އިލުތަކާސޫ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

ސަ ޕަްބލިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަންނަމުން  ރވިސް ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް  ،  މީޑިއާ 

 ޕަްބލިކް މި ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް   ،ވިސްނުންތަކެއް ހިމަނައި  ނެކުރިއަރަމުންދާ

 ނަންވާނެއެވެ. ން ފަށައިގަންޑިއާ ހިންގަސަރވިސް މީ

 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .42 ޚިދުމަތަށް ހުއްދަދިނުން  މާއްދާ   41މި  ގައި  ގެ 15ވަނަ  ސަރވިސް  ،  )ހ(  ޕަްބލިކް 

ދިމީޑި ލާޒިއާއިން  އެވާ    ށް މުކަމަނުން  ޚިދުމަތް )ހަތަރެއް(    4ުބނެފައި 

ހަމަ ފޯރުކޮއަރައްޔިތުންނާ  ބޭނުންވާ  ށްދިނުމަށްޓަކަށް  އެންސީ، ކުފްރީއި 

ރެޖިސްޓްރޭޝަން   އަދި  ކަންކަންޑޮމެއިން،  ކަމާެބހޭ  ފަދަ  ދައުލަތުގެ   

 ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މުއައްސަސާތަކުން 
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އަށް    އޮނިގަނޑު'' ''ބައި:    ތަރުވަނަޤާނޫނުގެ ހަ   ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 16

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު

ޤާނޫނުގެ   )ށ(    މާއްދާ   41މި  ސަރވި  ،ގައި  )ހ(  ގެ 16ވަނަ  ސް  ޕަްބލިކް 

އެވާ    ލާޒިމުކަމަށް  ދިނުންމީޑިއާއިން   ޚިދުމަތުގެ   )ހަތަރެއް(  4ުބނެފައި 

 އަދި ނޫސް  އިރޭޑިއޯ ޗެނަލާ  އާއިޓީވީ  ޓާއިސައިއިތުރަށްވެސް ތަފާތު ވެްބ

ދެމުން  މީޑިއާއަށް  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ޚިދުމަތް  މަޖައްލާގެ 

ޝަން ޓްރޭޖިސްޚިދުމަތްތަކަށް ރެރެވޭ   އިތުރުކުގެންދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް

ންކަމުގައި މިފަދަ އެންސީ ހޯދުން، ޑޮމެއިން ނެގުން ފަދަ ކަކުފްރީހެދުން،  

މްތިޔާޒުތަކެއް ޕަްބލިކް ތަފާތު ވަކި ޚާއްޞަ އިފަރާތްތަކާ  ޚިދުމަތްދޭ އެހެން

 ސަރވިސް މީޑިއާއަށް ވީތީ ލިިބއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 

ރި  މީޑިއާއާ ގުޅުންހު 

 ކުރުން ވިޔަފާރިތައް  

ާބވަތުގެ    އިމަޢުލޫމާތާ  އިޚަަބރާ )ހ(   .43 އެކި  ގުޅުންހުރި  މުނިފޫހިފިލުވުމާ 

މަސައްކަތްތައް   އިލިޔުންތެރިކަމާ  އިވެރިކަމާފަންނު އަދަީބ 

އެފަ މަސައްކަކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި،  ފަރާތްތަކުގެ ދަ  އަމިއްލަ  ކުރާ  ތްތައް 

ރިކުރުމަކީ ޕަްބލިކް ދުންތަކުން ވިޔަފާއެފަދަ އުފެއް  އިއުފެއްދުންތައް ގަތުމާ

 ވެ. މެނޭކަމެކެސަރވިސް މީޑިއާގެ ޚިދުމަތުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހި

ޞަދުތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  އުފެއްދި މަޤްޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ   )ށ(   

ަބހުސް،  ހާސިލު ތަޤްރީރު،  ާބވަތުގެ  އެކި  ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 

ފިލް ލަވަޑޮކިއުމެންޓްރީ،  ޑްރާމާ،  ޝާއިޢު  މު،  ފޮތް    އިކުރުމާއަލްަބމް، 

އުފެއްދުންތަ މިާބވަތުގެ  މިނޫންވެސް  އުފައްދައަދި  ވިޔައް  އޭގެ  ފާރި އި 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ތަކެތީގެ މީޑިއާގެ   )ނ(    ާބވަތުގެ  އެކި  ބޭނުންކުރެވޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް 

ސަރވިސް ޕަްބލިކް  އިޚްތިޔާރުވެސް  ކުރުމުގެ  މީޑިއާއަށް ވިޔަފާރި   

 ގެންވެއެވެ. ލިިބ

ޭބރުގެ    ންޖޭރާއްޖެއާއި ރާއް  ،ޝައުޤުވެރިވާނެރައްޔިތުން ބެލުމަށް    ވެހިދި )ރ(  

ޗެނަލްތަ ވަސީލަތްތައް  ރނެޓްއިންޓަ  އާއިޓީވީ   ކޭަބލް  ކާއިޓީވީ    ފަދަ 

 ،ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް  މެދުވެރިކޮށް ހެޔޮއަގުގައި ދިވެހި
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އަށް    އޮނިގަނޑު'' ''ނަ ބައި:  ވަތަރުޤާނޫނުގެ ހަ   ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 17

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު
އަށް    އޮނިގަނޑު'' ''ވަނަ ބައި:  ރުތަޤާނޫނުގެ ހަ   ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1އަށް    (ނޫނުޤާ  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 18

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު
އަށް    އޮނިގަނޑު'' ''ތަރުވަނަ ބައި:  ހަ ޤާނޫނުގެ    ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 19

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު

ޤާ ގަވާއިކަމާެބހޭ  އެއްގޮތްވާނޫނުތަކާއި  ޕަްބލިކް   ގެމަތިން ތުގޮ  ދުތަކާ 

 ދެވިދާނެއެވެ.ސަރވިސް މީޑިއާއަށް 

 

ށްވުރެ  ރިއަ ވިޔަފާ 

ޚިދުމަތަށް އިސްކަން  

 ދިނުން 

ކުރިއެރުމާ )ހ(   .44 މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  އެ ދެމިއޮތުމަ  އިޕަްބލިކް  ށްޓަކައި، 

އު ވިޔަފާރި  ތެރެއިން  ދާއިރާގެ  ޚިދުމަތުގެ  އެކި ސޫކުންފުނީގެ  ލުން 

ކަމުގައި ނޫނުގައި ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީފައި އޮތްން ކުރެވޭގޮތަށް މި ޤާކަންކަ

ގެ )ހ( ގައި ބުނެފައި އެވާ  17ވަނަ މާއްދާ  41ގެ ޤާނޫނު ސް، މިވީނަމަވެ

އާއިން ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ،  ސަރވިސް މީޑި  ޚިދުމަތް ޕަްބލިކް)ހަތަރެއް(    4

ހަމަ ޚިއަރައްޔިތުންނާ  ފޯރުކޮށްދޭ  ހިލޭ  އަދި ދުމަތްތަކެއްގެ  ށް  ގޮތުގައެވެ. 

ޤާނޫ އުމި  ވިޔަފާރި  ދަށުން  ތެސޫނުގެ  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ދެވޭ   ރެއަށް ލުން 

ޤާނޫނުގެޕަްބ މި  ވަންނަންވާނީ،  މީޑިއާއިން  ސަރވިސް   ވަނަ  41  ލިކް 

ގައި   18މާއްދާ  )ހ(  އެވާގެ  ޚިދުމަތަކީ އެންމެ )ހަތަރެއް(    4  ުބނެފައި 

 ގައި ހެދުމަށްފަހުއެވެ.ކަމު ޚިދުމަތްތައްއިސްކަމެއްދީގެން ކުންފުނިންދޭ 

)ހަތަރެއް(   4  ގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ 19ނަ މާއްދާ ވަ  41މި ޤާނޫނުގެ   ( )ށ  

މީޑި ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ހިލޭ އަ ހަމަ  ޔިތުންނާރައްއާއިން  ޚިދުމަތް  ށް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ   ޚިދުމަތެއް  އެއްވެސް  އެއިން  މާނައަކީ،  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ވެސް  އަތުން އެއް  ރައްޔިތެއްގެސް މީޑިއާއަށް  އި ޕަްބލިކް ސަރވިގަލުމުޤާިބ

ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް  ނުނެގުމެވެ.  ވަސީލަތެއް   ކޭަބލް   އަގެއް  ފަދަ  ޓީވީ 

ތެއް ފޯރުކޮށްދޭ އޮޕަރޭޓަރަކު އެފަރާތުން އެކޮށްދޭ އިން ޚިދުމަމެދުވެރިކޮށް މި

މީޑިއާއާ   ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ނެގުމަކީ  އަގެއް  ގުޅުމެއްހުރި މަސައްކަތަށް 

 އް ނޫނެވެ.ކަމެ

 

ން ރިއެހެނިހެން ފަންނީ ހުނަރުވެ  އިންނާރިއި ޚިދުމަތްކުރާނެ ނޫސްވެދާއިރާގަ  މީޑިއާގެ  .45މަތުގެ  މީޑިއާގެ ޚިދު 
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ކަމަށް  ނުގައި "ގަވަރނިންގ ބޯޑު"  ޤާނޫ   ،ދާއިންވަނަ މާއް  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 20

 ވިފައިބުނެފައިވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެ
ށް  އަ  އޮނިގަނޑު'' ''ތަރުވަނަ ބައި:  ހަ   ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  ގެ މީޑިއާ  ސަރވިސް   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 21

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު

ތަޢުލީމާއި  އިން  ދާއިރާ 

 ތަމްރީން ދިނުން 

ތަމް ޒަމާނީ  ދިނުމަށްއުފައްދައި،  ސެންޓަރެއް ރީނު  ޓްރެއިނިންގ  ޚާއްޞަ  ޓަކައި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.މުއިސް މީޑިއާގައި ޤާ ޕަްބލިކް ސަރވި

 

އުސް  މީ ނި ޤައު 

 ޖެންސީގެ ޚިދުމަތް އެ 

މީޑިއާ  .46 ސަރވިސް  ޚަޕަްބލިކް  ރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން  ދުނިޔެއަށް  ގެ  މަޢުލޫމާތު  ަބރާއި 

އަދި އުފެތުރުމަށްޓަކައި  ވިޔަފާރި  ޚަަބރާސޫ  ަބއެއް  އެފަދަ  އެކި   އިލުން  މަޢުލޫމާތު 

ވިއްކުމަށްޓަކައި  ޤައުމީފަރާތްތަކަށް  ރާއްޖޭގެ  ނިއުސް    ޖެންސީއެއް  އެ 

މިއުފައް ޤާނޫދަންވާނެއެވެ.  ފަށާތާ  ނަށް    އަހަރުދުވަހުގެ   ()ދޭއް  2ޢަމަލުކުރަން 

 .ށަންވާނެއެވެޖެންސީ އުފައްދައި ޚިދުމަތް ދޭން ފައެތެރޭގައި މި ނިއުސް 

 

 ފު ރވިސް މީޑިއާގެ އަރުޝީ ސަ : ޕަބްލިކް  ހަވަނަ ބައި 

 

  ގެ ގަވާއިދާއި އަރުޝީފު 

 އް ލުތަ ސޫ އު 

އި އުފެއްދުންތައް ފަރާތުން އުފައްދާ އެންމެހަޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ   )ހ(   .47

ޢަމަލުކުރަން ކުރުއަރުޝީފު ޤާނޫނަށް  މި  ގަވާއިދެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  މުގައި 

ތެރޭގައިމަސްދުވަހު   )ހައެއް(  6ފަށާތާ    20ން ޯބޑުޑިރެކްޓަރުންގެ    ގެ 

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 

މާއްދާ )ށ(    ހަދާމި  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ކަންކަން   ގެ  އަންނަނިވި  ގަވާއިދުގައި 

 ހިމެނިފައިވާންވާނެއެވެ. 

 .ލުސޫކުރެވޭނެ އު އުފެއްދުންތައް އަރުޝީފުޕްރިންޓް މީޑިއާގެ  (1)   

މަޢުލޫމާތާއިން  (2)    ޚަަބރާއި  މެދުވެރިކޮށް،   އިޓަރނެޓް 

ސަރވި ޕަްބލިކް  ދާއިރާތަކުގައި  އެކި  ސް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 

 .ލުސޫކުރެވޭނެ އުރުޝީފުގެ އުފެއްދުންތައް އަމީޑިއާ

ޓީވީއާ  (3)    މީޑިއާއިން  ސަރވިސް  މެދުވެރި  އިޕަްބލިކް  ކޮށް  ރޭޑިއޯ 

 .ލުސޫނެ އުކުރެވޭރުޝީފުފޮނުވާ އުފެއްދުންތައް އަ ދުރަށް

ގެ ދަށުން ޕަްބލިކް ސަރވިސް  21ނަ މާއްދާ ވަ  43  ޤާނޫނުގެ  މި  (4)   
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ވި ނުވަތަ  އުފައްދާ،  ގަނެވިއްކާ ސޫއު  ޔަފާރިމީޑިއާއިން  ލުން 

 .ލުސޫކުރާނެ އުއުފެއްދުންތައް އަރުޝީފު

 

އުފެއްދު )ނ(    މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  އަރުޝީފުޕަްބލިކް  އުންތައް  ލު  ސޫކުރާނެ 

ގަވާއިަބޔާން ޒަމާންތަކަށް  ކުރާ  އަރުޝީފުދުގައި  ކޮށް ދެމިހުންނަގޮތަށް 

ަބޔާންކޮ  ކޮަބއިކަން  އުފެއްދުންތަކަކީ  ފައި ށްދެވިރައްކާކުރަންޖެހޭ 

 . އޮންނަންވާނެއެވެ

ދެމިހުންނާ )ރ(   އަރުޝީފުނެޒަމާންތަކަށް  މުހިންމު ހެން  ރައްކާކުރަންޖެހޭ  ކޮށް 

ސަރއު ޕަްބލިކް  ފިޔަވައި،  މީޑިއާފެއްދުންތައް  އެހެނިހެން  ގެ  ވިސް 

އަރުޝީފު އުފެއްދުމަށް އުފެއްދުންތައް  އެ  ަބހައްޓަންޖެހޭނީ  ކޮށްފައި 

 1ގެން މަދުވެގެން  ން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިކޮށްދޭ ށް ފޯރުއަމުންނާ ހަމަންޢާ

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.)އެކެއް( 

މީ )ބ(    ސަރވިސް  ޝަޕަްބލިކް  އުފެއްދުމަކާމެދު  އެއްވެސް   ރުޢީ ޑިއާގެ 

ގުޅޭ  ކޯޓެއް އުފެއްދުމަކާ  އު  ޙާލަތެއްގައި  އުފުލިއްޖެ  ދަޢުވާއެއް  ގައި 

ނިންމުމެއް ފައިޞަލާކުރަނިވި  ޝަރުޢީމައްސަލައިގައި  މަރުޙަލާއިން    

 ވާނެއެވެ.ހައްޓަންކޮށްފައި ަބންދެން އެ އުފެއްދުމެއް އަރުޝީފުނިންމަ

 

  އި ކާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަ 

ނޮލޮޖީގެ ބޭނުން  ޓެކް 

 ހިފުން 

ޤާނޫނުގެ    .48 ވަރަށް    13މި  ދަށުން  މާއްދާގެ  ޤައުމީމުހިވަނަ  ތާރީޚީ    ންމު  އަދި 

މި މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ތެރޭގައި ލްކިއްޔާއުފެއްދުންތަކެއް  ތުގެ 

ވީ، ގެންދާތީ ހިމެނި މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  އުފެއްދުމެއް ހާޕަްބލިކް  ގިނަ  ވެސް 

ދެމި އަރުޝީފުނެހުންނާޒަމާންތަކަށް  ރައްކާކޮށް  ެބހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ކޮށްފައި  ހެން 

ޚަރަދު ޔަކު  ޖާގަޮބޑު،  އަދި  ބޭނުން  ޑަ،  ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ  ޒަމާނީ  ޮބޑު  ޤީންކަން 

ގެން ސަރދިއުމަހިފަމުން  ޕަްބލިކް  އަދި  ޒަމާނީ ކީ،  އިތުާބރުހުރި  މީޑިއާގައި  ވިސް 

 ކުރާކަމެކެވެ.ކުރުމަކީ، މި ޤާނޫނު ލާޒިމުމުރުޝީފެއް ޤާއިއަ

 

ޝީފުގެ މަންފާ  ރު އަ 

 ލިބިދިނުން 

ސަރވި )ހ(   .49 މީޑިއާގެ ޕަްބލިކް  އަދި  އަ   ސް  ވީޑިއޯ  އޯޑިއޯ  ހުންނަ  ރުޝީފުގައި 

ވިއްކޭނެ ނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  ނަން ބޭ ލިޔެކިޔުންފަދަ ތަކެތީގެ ނަކަލު ގަން
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  6ގެ  ޤާނޫނުއެ  )  ކުރެވިފައި.އިޞްލާޙު  އަކުރުމި    ވަނަ މާއްދާއިން  7ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި 1އަށް    (ޤާނޫނު  ޑިއާގެމީ  ސަރވިސް   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 22

 ކުރެވިފައި(ތަރުތީބުމާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު  މި ޤާނޫނުގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  13ނޫނުގެ ޤާ  އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  އަށް ގެނެވުނު އޮނިގަނޑު''''ތަރުވަނަ ބައި: ގެ ހަޤާނޫނު މި ވަނަ މާއްދާއިން

ޤާއިސޫއު ފަށާތާ  މުލުތަކެއް  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  )އެކެއް(   1ކޮށް، 

 .ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ ތަކަށްލުސޫ ހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އުއަ

މީޑިއާގެ   )ށ(    ސަރވިސް  އަދި އަ ޕަްބލިކް  ވީޑިއޯ  އޯޑިއޯ  ހުންނަ  ރުޝީފުގައި 

ތަލިޔެކިޔުން ފަރާތްތަކަށް  ރޗްކުރިސަ  އިންނަށާދިކިޔަވާކު ކެތި،  ފަދަ  ރާ 

ކޮށް، މި ޤާނޫނަށް  މުލުތަކެއް ޤާއިސޫދިރާސާކުރެވޭނެ އު  އިަބލައި އަޑުއަހަ

ށް  ތަކަލުސޫއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އުއް(  )އެކެ  1ތާ  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ

 ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ. 

 

 ހީ މާލީ އެ   ދަނީއާއި މް ހަތްވަނަ ބައި: އާ 

 

ލީއެހީ  މާ   އި ދަނީއާ މް އާ 

 އް ހޯދޭނެ ގޮތްތަ 

އާ  .50 މީޑިއާއިން  ސަރވިސް  ހޯދަ   އިދަނީއާމްޕަްބލިކް  އެހީ  އަންނަނިވި  މާލީ  ންވާނީ 

 ގޮތްތަކުންނެވެ. 

ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއަށް، މިނިސްޓްރީ  )ހ(   

އަހަރަކު ކޮންމެ  ޓްރެޜަރީން  އެންޑް  ފިނޭންސް  ވަކި އޮފް  ދޭ  ވެސް 

 22މިންވަރެއްގެ ފައިސާ.

މީޑިއާ   )ށ(    ސަރވިސް  މުހިޕަްބލިކް  ޭބނުންވާ  ންމު ތަރައްޤީކުރުމަށް 

 .ދައުލަތުންދޭ އެހީ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން

މު )ނ(    ޭބނުންވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  މީޑިއާ  ސަރވިސް  ހިންމު ޕަްބލިކް 

 .ރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯދާ ލޯންން ގެތުގެ ފަރާތުކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަ

 .ފައިސާ އިޝްތިހާރުކޮށްދީގެން ހޯދާ )ރ(  

 .ފައިސާ  ހޯދާސްޕޮންސަރުންގެ އަތުން )ބ(   

ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި އެކި   އިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ތަރައްޤީކުރުމަށާޕަްބލި )ޅ(  

 .ހީއެރުން ހޯދާ ން ޭބޖޭރާއް އިއިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖެއާއުފެއްދުންތައް 

 އިލުތަކާސޫމު އުންޢާ  އިޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އުފެއްދި މަޤްޞަދުތަކާ )ކ(   
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ކަމަށް  ޤާނޫނުގައި "ގަވަރނިންގ ބޯޑު"    ،ދާއިންވަނަ މާއް  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1  އަށް  (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 23

 ވިފައިބުނެފައިވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެ
އަށް    އޮނިގަނޑު'' ''ތަރުވަނަ ބައި:  ގެ ހަ ޤާނޫނު  ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  ޑިއާގެ މީ  ސަރވިސް   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ބަރުނަން  ނޫނުޤާ 24

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު
އަށް    އޮނިގަނޑު'' ''ތަރުވަނަ ބައި:  ނޫނުގެ ހަ ޤާ  ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 25

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު

ޚިލާފު ޤާނޫނާ  މި   23ން ޯބޑުޑިރެކްޓަރުންގެ    ންތިގޮތުގެމަ  ނެނުވާއަދި 

އު ހޯދާސޫކަނޑައަޅާ  ވިޔަފާރިކޮށްގެން  ާބވަތުގެ  އެކި  ދަށުން   ލުތަކެއްގެ 

 .އިސާފަ

 

  ދޭންޖެހޭ   ދައުލަތުން 

 ފައިސާ 

ދަ )ހ(   .51 ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ަބޖެމި  މީޑިއާއަށް އުލަތުގެ  ޕަްބލިކް ސަރވިސް  ޓުން 

ނަ ވަ  41ޤާނޫނުގެ    ވެގެން މިކޮންމެ އަހަރަކުދޭ ފައިސާއަކީ، އެންމެ މަދު

ުބނާ   24އްދާ މާ ގައި  )ހ(   އި މުވައްޒަފުންނާ  ،ޚިދުމަތް)ހަތަރެއް(    4ގެ 

ހަމަވަސީލަތްތަކާއެކު ރައްޔިތުންނާ  ހިންގައި  އަހަރުތެރޭ ށްއަ  މުޅި   

 . ފައިސާއަކަށްވާންވާނެއެވެމިންވަރަށް ދޭފޯރުކޮށްދެވޭނެ 

ދައުލަ )ށ(    ހިންގުމަށް  މީޑިއާ  ސަރވިސް  މާލީ ޕަްބލިކް  ކޮންމެ  ަބޖެޓުން   ތުގެ 

)ތިނެއް(    3އަހަރަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައިވެސް، މާލީ އަހަރު ފެށުމުގެ  

އަހަރުރިކު  ސްމަސްދުވަ އޮތް  ކުރިއަށް  މީޕަްބލި  ން،  ސަރވިސް  ޑިއާ  ކް 

ސަރވިސް މީޑިއާ  ޕަްބލިކް  ،  އިހިންގުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދާ

ލިބޭނެކަމަށް އާ  ހިންގައިގެން  މަމްއަންދާޒާކުރާ  ބިނާކޮށް  ދަނީގެ  އްޗަށް 

ފިނޭ އޮފް  މިނިސްޓަރ  ތައްޔާރުކޮށް  ޓްރެޜަރީއާ  ންސްަބޖެޓެއް  ، އިއެންޑް 

ފޮ މަޖިލީހަށް  އަދިނުވަންވާރައްޔިތުންގެ  ނިމިދިޔަ ނެއެވެ.  ަބޖެޓާއެކު،  މި   

 ޖޭގައި ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ އޮޑިޓްއަހަރުގެ މާލީ ހިސާުބތައް، ރާއް މާލީ

 ށަހަޅަންވާނެއެވެ.ރުމަށްފަހު ހުކުން އޮޑިޓްކުމަފަރ

 ސަރވިސް  ދަށުން، ޕަްބލިކް)ށ( ގެ  ގެ   25މާއްދާ   ވަނަ  50މި ޤާނޫނުގެ   )ނ(   

ތަރައްޤީކުރުމަ ޭބނުންމީޑިއާ  މުހިންމު  ށް  ގުޅިގެން ވާ  ކަންތައްތަކާ 

ށް  ލޯނެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ގެރެންޓީއަދައުލަތުގެ އެހީއަށް، ނުވަތަ  

ފިނޭންސްއެދި   ށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  އެންޑް ޓްރެޜަރީއަ  މިނިސްޓަރ އޮފް 
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  6ގެ  ޤާނޫނުއެ  )ކުރެވިފައި.  މި އަކުރު އިޞްލާޙު  ވަނަ މާއްދާއިން  7ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި 1އަށް    (ޤާނޫނު  ޑިއާގެމީ  ސަރވިސް   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 26

 ކުރެވިފައި(ތަރުތީބުމާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު  މި ޤާނޫނުގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  13ނޫނުގެ ޤާ  އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  އަށް ގެނެވުނު އޮނިގަނޑު''''ތަރުވަނަ ބައި: ގެ ހަޤާނޫނު މި ވަނަ މާއްދާއިން
އަށް    އޮނިގަނޑު'' ''ތަރުވަނަ ބައި:  ޤާނޫނުގެ ހަ   ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސް ސަރވި   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 27

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު
އަށް    އޮނިގަނޑު'' ''ތަރުވަނަ ބައި:  ޤާނޫނުގެ ހަ   ންވަނަ މާއްދާއި  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ރވިސް ސަ  ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 28

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު

ތް އެންމެ ޮބޑު އެއްާބރުލުމެއް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެހިނދަކަށް ދެވެން އޮ

 އަށް ދޭންވާނެއެވެ. ރވިސް މީޑިއާ ްބލިކް ސަޕަ

 

ސްޕޮންސަރ އަދި  

އިޝްތިހާރުން ހޯދާ  

 26ނީ އާމްދަ 

ޤާނޫނުގެ    .52 ގ27ެމާއްދާ ނަ  ވަ  50މި  )ބ(  އާއި  )ރ(  ދަށުން،  ގެ   

އާ، އި އިޝްތިހާރުކޮށްދީގެންނާ ހޯދައިގެން  ޕަމްސްޕޮންސަރ  ހޯދުމުގައި  ްބލިކް ދަނީ 

 ކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.ނިވި ކަންސަރވިސް މީޑިއާއިން އަންނަ

ޤާނޫނުގެ   )ހ(    މާއްދާ ވަ  41މި  ުބނާ   28ނަ  ގައި  )ހ(  )ހަތަރެއް(   4ގެ 

ދިނުމުގައި ފަރުޚިދުމަތް  އިންޓަރނެޓްގައި  ވެްބސައިޓްގެ ،  މާކުރެވިފައިވާ 

ޓީވީއިން   ނުވަތަ  ރޭޑިއޯ  އަދި  ތެރޭގައި ދު)އެކެއް(    1ޖާގައިގެ،  ވަހުގެ 

ވަްބރޯޑްކާސްޓްކު ޖުމްލަ  އަދިގުތުރާ  މަޖައްލާގެ   ގެ،  ނުވަތަ  ނޫސް 

ވުރެ އިންސައްތައަށް)ތިރީސް ތިނެއް(    33ޞަފްޙާތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ  

 . ގުތު އިތުރުނުކުރުންށް ދެވޭ ޖާގަ ނުވަތަ ވައިޝްތިހާރަ

ޖާގަދޭއިރު    އިވެްބސައިޓާ )ށ(    އިޝްތިހާރަށް  އަދި މަޖައްލާގައި 

ދިއުމު އިޝްތިްބރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން  ވަގުތުގައި  އެއީ ހާރަށް  ދޭއިރު 

ވަގުތުކަމާ ދެވިފައިވާ  އެނގޭނޭ   އިއިޝްތިހާރަށް  ޖާގަކަން 

 . މުން ގެންދިއުންން އިޝްތިހާރުކުރަތިއިންތިޒާމެއްގެމަ

މަޢުލޫމާތު، )ނ(    ހިމެނޭ  ހުރިހާ   އިޝްތިހާރުތަކުގައި  ފަދަ  މަންޒަރު  މިޔުޒިކް، 

ޤާނޫނުތަކަށްފެަބއިތަ ރާއްޖޭގެ  މުޖްތަމަ ކަކީވެސް  ޢާތޭ،  އަޚްލާޤީ    މު ންޢުގެ 

 .މިންގަނޑު ޤަޫބލުކުރާ ަބއިތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން

ާބރު )ރ(   ރާއްޖޭގަ  ޤާނޫނަކުން  އިލިިބގެން  އެކިއެކި  ޭބއްވޭ  ،  އިންތިޚުާބތަކާއި 

ޢާ ކަންކަމުގައި  މުންރައްޔިތުންގެ  ފަދަ    އިމާއިންސާފުވެރިކަ،  ވޯޓުތައް 

އިޝްތިހާރު ޖާހަމަހަމަކަމާއެކު  ވަގުތުކުރުމަށް  އު ގައާއި  ގަނެވޭނެ  ލެއް ސޫ 

ފަ ހުރިހާ  ހުޅުވާލުމަށްފަހުވާދަކުރާ  އިންތިޚާުބތަކާރާތްތަކަށްވެސް   އިނޫނީ 
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ކަމަށް  ޤާނޫނުގައި "ގަވަރނިންގ ބޯޑު"    ،ދާއިންވަނަ މާއް  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 29

 ވިފައިބުނެފައިވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެ
ކަމަށް  ޤާނޫނުގައި "ގަވަރނިންގ ބޯޑު"    ،ދާއިންވަނަ މާއް  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ރވިސްސަ  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 30

 ވިފައިބުނެފައިވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެ
ކަމަށް  ޤާނޫނުގައި "ގަވަރނިންގ ބޯޑު"    ،ދާއިންވަނަ މާއް  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި  ވަނަ  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 31

 ވިފައިބުނެފައިވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެ
ކަމަށް  ޤާނޫނުގައި "ގަވަރނިންގ ބޯޑު"    ،ދާއިންނަ މާއްވަ  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 32

 ވިފައިބުނެފައިވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެ

އިވޯޓު  މުންޢާ ކެމްޕޭން  ގުޅޭ  ނުފޮނުވުމާއި ޝްތިހާރުތައް  ތަކާ 

 . ޝާއިޢުނުކުރުން

ނެގެން ކޮށްގެން ނުވަތަ ވަގުތާއި ޖާގަ ގައެއްވެސް ފަރާތަކުން ސްޕޮންސަރ )ބ(   

ޕްރޮގްރާމެއް    ނޫސް  ޓަރނެޓްގައި،އިން ޓީވީގައި  ރޭޑިއޯއާއި  މަޖައްލާގައި، 

ޢާ ކަމެއް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  މުކުރާނަމަންލިޔުމެއް  އެއީ   ،

 . ސްޕޮންސަރކޮށްގެން ކުރާކަމެއްކަން އެނގޭނެގޮތް ހެދުންން ލުސޫއު

 

 ދުތައް ހަދައި ހިންގުން އަށްވަނަ ބައި: ގަވާއި 

 

ހަދައި  ދު  ގަވާއި 

 ލު ސޫ ހިންގުމުގެ އު 

ޤާނޫނުގެ )ހ(   .53 ޕަްބ  މި  ހިންގުމަށްޓަކައި ދަށުން  މީޑިއާ  ސަރވިސް  ލިކް 

 ންމާއެކެވެ.ގެ ޒި 29ޯބޑުޑިރެކްޓަރުންގެ   ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމަކީ

ރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގައި ުބނާ ގަވާއިދުތަކާއި އަދި މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކު )ށ(   

ނަ އެންމެހައި ގަވާއިދުތައް ފެން 30ށް ޯބޑަޑިރެކްޓަރުންގެ    ކަމަށްމުހިންމުވާނެ

 ލިިބގެންވެއެވެ.  31ށްޯބޑަޑިރެކްޓަރުންގެ  ހެދުމުގެ ާބރު

މުއްދަތެއްގައި   )ނ(    މި  ވަކި  ނިންމުމަށް  ލާޒިމުކުރާ  ހަދައި  ޤާނޫނުން 

އެކު   އިލުތަކާސޫއު  އިގަވާއިދުތަކާ މުއްދަތުގައި  އެ  ލަވާލައި ޕްލޭންތައް 

 ންވާނެއެވެ. ނިންމަ

މުއް )ރ(   ކަނޑަވަކި   32ން ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ    ،ޅާނާ ދަތެއް 

ގަވާއިދުތަކާ ުބނެފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި   އިއެކުލަވާލަންވާނެކަމަށް 

ޤާނޫނަށްޕް  އިލުތަކާސޫއު މި  ފަށާތާ    ލޭންތައް  )އެކެއް(   1ޢަމަލުކުރަން 

 ނެއެވެ. ނިންމަންވާ ވާލައިއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަ
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އަށް    އޮނިގަނޑު'' ''އި:  ތަރުވަނަ ބަޤާނޫނުގެ ހަ   ދާއިންވަނަ މާއް  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް   ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 33

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު
ކަމަށް  ނިންގ ބޯޑު"  ޤާނޫނުގައި "ގަވަރ  ،ދާއިންވަނަ މާއް  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 34

 ވިފައިބުނެފައިވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެ
ކަމަށް  ޤާނޫނުގައި "ގަވަރނިންގ ބޯޑު"    ،ދާއިންވަނަ މާއް  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 35

 ވިފައިން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެބުނެފައިވާ ތަންތަ
އަށް    އޮނިގަނޑު'' ''ތަރުވަނަ ބައި:  ޤާނޫނުގެ ހަ   އްދާއިންވަނަ މާ  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް   ލިކްޕަބް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 36

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ނަވަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު
އަށް    އޮނިގަނޑު'' ''ތަރުވަނަ ބައި:  ޤާނޫނުގެ ހަ    މާއްދާއިންވަނަ   6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް   ބްލިކްޕަ)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 37

 ދަލުކުރެވިފައިބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ  ދާއިންމާއް ވަނަ  12ނޫނުގެ  ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އި  ގެނެވުނު

ފެށު  )ބ(    ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  މި  މާއްދާގެ    13ޤާނޫނުގެ  މާއެކު  ވަނަ 

މުދަލާ ވަސީލަތްތައް    ހައިދަށުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެންމެ

ވަނަ  40ނުގެ މި ޤާނޫ،  އިށަށް ަބދަލުވާތީއާ ސަރވިސް މީޑިއާގެ ދަޕަްބލިކް

ން ދެމުން ނުޕަރޭޝަސްޓިންގ ކޯގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާ 33މާއްދާ 

ދުކެނޑުމެއްނެތި ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  ދުމަތެއް މެގެންދިޔަ ހުރިހާ ޚި

އެ   މޯލްޑިވް  ދިނުން  ކުންފުނިންއުފެދުމާއެކު  ސް  ލާޒިމުކޮށްފައިވާތީ، 

ގަވާއިދުތަކާ  ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ހަދާފައިވާ  ހިންގުމަށްޓަކައި   އިކޯޕަރޭޝަން 

ޤާނޫނަށްސޫއު މި  ޢަމަލުކުލުތަކަކީ،  ޕަްބލިކް   ފަށައިގަތުމާއެކު  ރަން 

މީޑިއާވެސަރވި ގެންސް  ހިންގަމުން  އުދަސް  ކަމުގައި ސޫންވާނެ  ލުތައް 

މާއެކު ލުވާ ލައެކު 34ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ    ނަމަވެސްަބލައިގަންނަންޖެހޭނެއެވެ.  

ކޯޕަރޭޝަން ޯބ  އެ ްބރޯޑްކާސްޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތުން،  ޑުގެ 

ހަދާފައިވާ ގަވާހިންގުމަށްޓަކައި  މުރާޖަޢާކޮށް،  ސޫއު  އިއިދުތަކާ  ލުތައް 

ސަރވިޕަްބ ކަންކަމަށް ލިކް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މީޑިއާގެ  ސް 

 ވެ. ންވާނެއެވާލަގަވާއިދުތައް އަލުން އެކުލަހެން އެ ނެފެތޭ

 

ން ލާޒިމުވާ  ގަވާއިދު ހެދު 

 ން ކަންކަ

ހިންގާ  .54 މީޑިއާ  އެކުލަނެޕަްބލިކް ސަރވިސް  ގަވާއިދުތައް  އަންނަނިވި  ލާވާ ގޮތުގެ  އިރު، 

 ވާނެއެވެ. ކަންކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލެވިފައި ހުންނަން

 .ޖަލްސާތަކުގެ ގަވާއިދުގެ  35ޯބޑުޑިރެކްޓަރުންގެ  )ހ(   

އެކިއެކި އުފެއްދުންތައް ގަނެ ގެ ދަށުން    36މާއްދާ   ވަނަ  43  މި ޤާނޫނުގެ )ށ(   

 .ވިއްކުމުގެ ކަންކަން ހިންގާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު

އްޖޭން އްޖެއާއި ރާ  ރާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން 37ނަ މާއްދާ ވަ  50މި ޤާނޫނުގެ   ( ނ)  
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 .ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުޭބރުން އެހީ ހޯދުމުގައި 

 . ގަވާއިދުސްޕޮންސަރކުރުމުގެ އިއިޝްތިހާރުކުރުމާ )ރ(  

 .ރުޝީފުކުރުމުގެ ގަވާއިދުއަ )ބ(   

ޚިދުމަތްތަކާމެ )ޅ(   މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޝަކުވާ ރައްޔިތުން    ދުޕަްބލިކް 

 .ނެގޮތުގެ ގަވާއިދުޢަމަލުކުރާ ޝަކުވާ ަބލައިއެ  އިހުށަހެޅުމާ

  ނުވަތަ   އެއްޗެއް  ލިޔުނު  އެއްޗެއް،  ުބނި  މީޑިއާއިން  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް )ކ(   

  މީޑިއާ   ސަރވިސް  ޕަްބލިކް  ގުޅިގެން  ރި ކަމަކާޗެއް ނުވަތަ ކުއެއް  ފޮނުވި

 ފުރުޞަތު  ރައްދުދިނުމުގެ   ފަރާތަކަށް  ޭބނުންވެއްޖެ  ރައްދުދޭން  މެދުވެރިކޮށް

 . ގަވާއިދުލު ކަނޑައަޅާ ސޫއުމަލުކުރާނެ ދިނުމުގައި ޢަ

ޕާޓީތަކާ )އ(    އިޝްތިހާރުކުރުމަށާ  އިސިޔާސީ  ށް ކެމްޕޭންކުރުމަ  އިޖަމާޢަތްތަކަށް 

 .ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގަވާއިދު ވެސްކަންކަމުގައިއެނޫން  އަދި

ޞަތު ލުން ފުރުސޫކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭނަށް ހަމަހަމަ އު  އިންތިޚާުބތަކުގައި )ވ(   

 .ގަވާއިދުގެ ދިނުމު

 

  އި ހަމަތަކާ 

މިންގަނޑުތައް  

 ޑު ބަޔާންކުރާ ކޯ 

އުފެއްދުންތަކުގައި    .55 މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ޚަަބރާޕަްބލިކް    އި ޢުލޫމާތާމަ  އިއަދި 

ހަމަތަކާ  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ގަނޑުތައް ންމި  އިމުނިފޫހިފިލުވުން 

ކޯޑެއް ގޮތުގައި، ަބޔާންކުރާ  ގަވާއިދެއްގެ  ފަށާ  ވަކި  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ތާ  މި 

ތެރޭގައި  6ން  ގިނަވެގެ މަސްދުވަހުގެ  މީޑިއާއިން    )ހައެއް(  ސަރވިސް  ޕަްބލިކް 

ހިމެނިފައި ވާނެލަންކުލަވާއެ ކަންކަން  އަންނަނިވި  ކޯޑުގައި  ބުނެވުނު  މި  އެވެ. 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 . ގޮތްނެލާއިންސާފުވެރިކަމަށް ަބ އިމަޢުލޫމާތުގެ ތެދުކަމާ ހ( )  

 . ގޮތްނެމީހުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙުރުމަތަށް ަބލާ )ށ(   

ގޯނާކުރުމާ )ނ(    ބެލެވިދާނެއުނދަގޫކުރުންކަ  އިމީހުންނަށް  ކަންކަމުން   މަށް 

 .ގޮތް ނެމަލުކުރާޢަދިއުމުގައި  ދުރަށް

 .ގޮތްނެން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހަދާދި ކުޑަކުރޭނުފުއަހަރު )އަށާރަ(  18 )ރ(  

ދައްކާނެ ންގެދިކުޑަކު )ބ(    ޕްރޮގްރާމްތައް  ނުގުޅޭ  އެމީހުންނާ  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި   
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 . ގޮތްނެރާގަޑިތައް ވަކިގޮތަކަށް ފެއްތުމަށް ޢަމަލުކު

ކަމުގައި  ()ޅ   ޢަމަލުތައް  ޖިންސީ  ނުވަތަ  ކަމުގައި  ޢަމަލުތައް  އަނިޔާވެރި 

 .ނޑުތައްމިންގަ ނެނުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މުންޢަމަލުތައް ޢާ ެބލިދާނެފަދަ

ހަރުކަށި ަބހުރުވަކަމަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ަބހުރުވަކަމަށް ެބލެވޭ ަބސް  )ކ(   

 .ލުސޫއު  ނެހައްޓާނުކުރުމުގައި ހިފަ މުންޢާ

ފަރާތްތަކާމެދު   )އ(    ލިިބފައިވާ  އަނިޔާ  އެކިއެކި އެކިއެކި    ޢަމަލުކުރާނެގޮތާއި 

 . ނާނެގޮތްހިތާމަތައް ވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަން ގެން

ޢާ )ވ(    އަޚްލާޤީ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާ ންޖިނާއީ ޢަމަލުތަކާއި މުޖްތަމަޢުގެ  މު 

 .ލުސޫއު ނެހައްޓާދިނުމުގައި ހިފަސްނުނެގެޚިލާފު ޢަމަލުތައް 

 . ތްގޮފުށުއަރާނެ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މަޞްލަޙަތު  )މ(   

 .ގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތްތުނުކުރުމުއެއް ޙާލަތެއްގައި ތިޭބ ދެފަރާތެއް ތަފާ )ފ(   

ލީކުވި )ދ(    މަޢުލޫމާތުތައް  ލިޭބ    އިޔަނުދިނުމަށާއެކިއެކި  މަޢުލޫމާތު  އެކިއެކި 

 . ޔަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތްޞްދަރުތައް ޙިމާމަ

 

 ން ވު ޖަވާބުދާރީ   އި ނުވަވަނަ ބައި: ޒިންމާ އުފުލުމާ 

 

ނިމޭތާ   )ހ(   .56 ޓު އޮޑިޓް ރިޕޯ  އަހަރެއް  މީލާދީ  މަސްދުވަ)ތިނެ  3ކޮންމެ  ތެރޭގައި، އް(  ހުގެ 

  ނިމިދިޔަ އަހަރު ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ މާލީ ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ 

ޖޭގައި އޮޑިޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ އޮޑިޓް  އޮޑިޓެއް، ރާއްގޮތުގެ

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް  މަކުން ކުރުވައި، އަހަރީފަރ

)ފަނަރަ(   15އެކުލަވާލާތާ    ޓުރިޕޯ  ގައި ބުނެވުނު އޮޑިޓްއްދާގެ )ހ(  މި މާ )ށ(   

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާ  ހުގެދުވަ މަޖިލީ ރައް   އިތެރޭގައި   އެހަށް  ޔިތުންގެ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ޓުރިޕޯ

 

އަހަރު    ވި)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާއިތު  3  ތާކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭ  .57 ޓު އަހަރީ ރިޕޯ 

މީޕަްބލިކް ސަރވިސް  ރިޕޯ   ހިނގައިދިޔަ  އާޑި  އަހަރީ  އެ   ޓުގޮތުގެ  އެކުލަވާލައި، 

އަދި އެ   ހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ޔިތުންގެ މަޖިލީރައް  އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާ  ޓުރިޕޯ
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 ދިހަވަނަ ބައި އިތުރުކުރެވިފައި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 9ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު މީޑިއާގެ ސަރވިސް  ޕަބްލިކް ) 6/ 2018 ނަންބަރު ނޫނުޤާ 38

 އެވެ.ހާމަކުރަންވާނެހެން ނެޢާންމުންނަށް ފެންނާ ޓުރިޕޯ

 

ގައި  ޓު އަހަރީ ރިޕޯ 

 ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން 

ރި  .58 އަހަރީ  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  އަން ޕަްބލިކް  ކަންކަން  ޕޯޓުގައި  ނަނިވި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 .ޞާދުގެ ޚުލާ ޚަރަ އިދަނީއާމްއަހަރީ އާ )ހ(   

 .ޞާކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓުގެ ޚުލާމިހާރު ހިނގަމުންދާ އަހަރަށް  )ށ(   

ދަށުޕަްބލި )ނ(    ޤާނޫނުގެ  އެ  އަދި  ޤާނޫނަށް  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ން ކް 

 . ލުތަކަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އައި ަބދަލުތައްސޫއު އިވާ ގަވާއިދުތަކާހަދާފައި

މަ )ރ(   މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކުރުމަށް ލުހާސިޤްޞަދުތައް  ޕަްބލިކް 

 .މަސައްކަތްކުރެވުނު މިންވަރު

 . މު ަބޔާނެއްންގޮތުގެ ޢާ ކުންފުނީގެ ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ  )ބ(   

 .ސް މީޑިއާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ހުރިގޮތްްބލިކް ސަރވި އަހަރު ތެރޭގައި ޕަ )ޅ(  

ކުރިމަގުގައި )ކ(    ހަރުދަނާކުރުމަށް  މީޑިއާ  ފެންނަ   ޕަްބލިކް ސަރވިސް  އަޅަން 

 .ފިޔަވަޅުތައް

ކުންފުނިން    އެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ،  އިމުކޮށް ލިެބމުންދާ ޝަކުވާތަކާ ންޢާ )އ(   

 .ންފުނިން ދެކޭގޮތްވާތަކާމެދު ކުއަދި އެ ޝަކު، އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް

 .ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚާއްޞަކަމެއް ހިނގާފައިވާނަމަ އެކަމެއް އަހަރު )ވ(   

 

 38ތައް ންމު ބައި ޢާ ދިހަވަނަ ބައި:  

 

  ހިންގުމުގެ   ކުންފުނީގެ 

  ހަމަޖެހިފައިވާ   އިންތިޒާމް 

 ގޮތް 

ޤާނޫނާ    މި )ހ(   .59 މި  މައްޗަށް،  ކުންފުނީގެ  އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ގޮތުގެމަތިން، ނުވާނެ  ނަންަބރު    ޚިލާފު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   96/10ޤާނޫނު 

ކޮމްޕެނީޒްގެ  އޮފް  ރަޖިސްޓްރަރ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ކުންފުންޏާެބހޭ 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  އަދި  ވިޔަފާރި    2013/3އިޚްތިޞާޞް  )ދައުލަތުގެ 

މޮނިޓަރކޮށް  ތަތަން އަދި  ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި  ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި  ން 

ޤާނޫނު ދަށުން  އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ  ގެ  އެންޑް  (  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން 
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 އުނިކުރެވިފައި  1  ޖަދުވަލު ،ވަނަ މާއްދާއިން  11ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު މީޑިއާގެ ސަރވިސް  ޕަބްލިކް ) 6/ 2018 ނަންބަރު ނޫނުޤާ 39
 ނިކުރެވިފައިއު  2  ޖަދުވަލު ،ވަނަ މާއްދާއިން  11ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު މީޑިއާގެ ސަރވިސް  ޕަބްލިކް ) 6/ 2018 ނަންބަރު ނޫނުޤާ 40

ޯބޑު ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  ުބނެވިދިޔަ  އިޚްތިޞާޞް  ގެ 

 ގޮތުގެމަތިން ހިނގާނެއެވެ. 

އަށް  ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު(  ކްޕްަބލި) 9/2015 ނަންަބރު ޤާނޫނު )ށ(   

އުފައްދާފައިވާ   ޤާނޫނުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙުވަނަ    1 ދަށުން 

ނަންަބރު  ޑި ޤާނޫނު  ޯބޑަކީ،  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   96/10ރެކްޓަރުންގެ 

ޤާނޫނު(   އެހެން ގެ  ކުންފުންޏާެބހޭ  ކަމާެބހޭ  އަދި  ބޭނުމަށްޓަކައި، 

 ޯބޑުކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.  ޤާނޫނުތަކުގެ ޭބނުމަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންގެ

އަށް  (ޕްަބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު) 9/2015 ނަންަބރު ޤާނޫނު )ނ(   

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ   ޤާނޫނުގެ ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙުވަނަ    1 ދަށުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ   96/10" އަކީ ޤާނޫނު ނަންަބރު  ރުމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ"

ޭބ ގެ  ޤާނޫނު(  އެހެން ނުކުންފުންޏާެބހޭ  ކަމާެބހޭ  އަދި  މަށްޓަކައި، 

ކްޓަރެއްކަމުގައި ޤާނޫނުތަކުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކުރެވޭ މެނޭޖިންގ ޑިރެ

 ެބލެވޭނެއެވެ.  

އަށް   ޕްަބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު() 9/2015 ނަންަބރު ޤާނޫނު )ރ(  

ފަރުދުންނާ  ޤާނޫނުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙުވަނަ    1 ވަކިވަކި   އި ދަށުން 

ނުވާނެ  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  މި  އިތުރުން،  ޒިންމާތަކުގެ  ދީފައިވާ  ޯބޑަށް 

ނަންަބ ޤާނޫނު  ކުންފުންޏާެބހޭ    96/10ރު  ގޮތުގެމަތިން،  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ލާޒި ގައި  އެންމެމުޤާނޫނު(  މައްޗަށް   ހައިކުރާ  ފަރުދުންގެ  އެ  ކަންކަން 

 ހިނގާނެއެވެ.  

 

 

 39]އުނިކުރެވިފައި[ -1-ދުވަލު ޖަ 

 

 40]އުނިކުރެވިފައި[ -2-ޖަދުވަލު 
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_____________________________ 
 8.5.2022: ތާރީޚު އަޕްޑޭޓްކުރެވުނު

 
  ގެ ގޮތުގައި   1ދުވަލު  ޖައެއީ    3  ޖަދުވަލު   ،ވަނަ މާއްދާއިން  11ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް  ޕަބްލިކް )   2018/6  ބަރު ނަން  ނޫނުޤާ 41

 ބަދަލުކުރެވިފައި
ކަމަށް  ޤާނޫނުގައި "ގަވަރނިންގ ބޯޑު"    ،ދާއިންވަނަ މާއް  10ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 42

 ވިފައިބުނެފައިވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެ
އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ   ސަރވިސް  ޕަބްލިކް)   6/ 2018  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 43 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ގެނައުމުގެ  ޞްލާޙު  މާއްދާއި  6ގެ  އުމުގެ  ހަ  ންވަނަ  ބައި:  ތަރުޤާނޫނުގެ  ވަނަ 
 ދަލުކުރެވިފައި ބަ ޙަވާލާ މި މާއްދާގެ   ދާއިންމާއް ވަނަ 12ނޫނުގެ ޤާ އެޞްލާޙާ ގުޅިގެން،  އި އަށް ގެނެވުނު އޮނިގަނޑު''''

ކަމަށް  ޤާނޫނުގައި "ގަވަރނިންގ ބޯޑު"    ،ދާއިންވަނަ މާއް  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 44
 ވިފައިބުނެފައިވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެ

ކަމަށް  "  ޤާނޫނުގައި "ގަވަރނިންގ ބޯޑު  ،ދާއިންވަނަ މާއް  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ކްޕަބްލި)  6/ 2018  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 45
 ވިފައިބުނެފައިވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" އަށް ބަދަލުކުރެ

 41  -1-ލު ޖަދުވަ 

 

 ން( ހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަމާއި ނިޝާ)ރައީސުލްޖުމް

 

 ރާރު ގެ މެންބަރުކަމުގެ އިޤް   42ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ    ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ 

 

)، ން(ނަ ފުރިހަމަ  )..........  ން  އަހުރެ އެޑްރެސް..........  )، (ދާއިމީ  ނަންަބ  އައިޑެންޓިޓީ..........  ޤާނޫނު  ، ރު(ކާޑު 

ން،  ތިގޮތުގެމަ  އެއްގޮތްވާ  އާ 43 މާއްދާ ވަނަ  16ގެ  (  ކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނުޕަްބލި)   ރު )ޤާނޫނުގެ ނަންަބރު(ނަންަބ

މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ރައްޔިތުންނަށް  44ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ    ޕަްބލިކް  ދިވެހި  ޙަވާލުވަނީ،  މި  މެންަބރުކަމާ  ގެ 

ޕަްބ  އިއަމާނާތްތެރިކަމާ ސަރވިސްހަމަހަމަކަމާއެކު  ދިނުމަށާމީޑިއާ   ލިކް  ޚިދުމަތް  މީޑިއާގެ  ޕަްބލި ، އިގެ  ސަރވިސް  ކް 

ޢާ، އިކާމަޤްޞަދުތަ މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ސިޔާސަތުތަކާންޕަްބލިކް  ޚިދުމަ  އިމު  އެއްގޮތަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހަމަތަކާ  ތް 

ކުރުމަށާ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު  ޤާނޫނާ، އިމަސައްކަތް  މީޑިއާގެ  ސަރވިސް  ތެ  ޕަްބލިކް  ޕަްބލިކް  ދުވެރިއެއްގޮތަށް  ކަމާއެކު 

މީޑި މެންަބ 45ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ    އާގެސަރވިސް  ވީ    ރެއްގެ  )އަހަރު/މަސް/ދުވަސް(  ޙާލު  އިޤްރާރުވާ  ކަމުގައިވުމަށް 

 ތާރީޚުގައެވެ.)ހަފުތާގެ ދުވަސް( މި 
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   ކާޑު ނަންބަރު:  އައިޑެންޓިޓީ 
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